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1. STRESZCZENIE
Raport końcowy jest wynikiem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego dot.
pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 20142020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie. W ramach badania
przeprowadzone zostały m.in. badania ilościowe (ankieta CAWI, geoankieta) i
jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowany wywiad grupowe,
panel delficki) oraz analiza desk research. Jednak głównym jego elementem było
przygotowanie inwentaryzacji tras/szlaków rowerowych oraz przeprowadzenie
badania pomiaru ruchu, którego wyniki stanowiły podstawę obliczenia wskaźnika
długoterminowego.
Celem badania było oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych
w Małopolsce w 2021 r. i jej porównanie z wartością bazową oraz określenie
przyczyn tej zmiany. W kontekście wyliczonej wartości, w dalszej kolejności podjęto
ocenę wpływu zaistniałej interwencji z RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie
dostępności i efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
Małopolski oraz trwałość tego zjawiska.
W ramach badania szczególnej uwadze poddane zostały projekty realizowane
w zakresie poddziałania 6.1.4 oraz 6.1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 tj.:
▪

Poddziałanie 6.1.4 – Lokalne trasy turystyczne – SPR

▪

Poddziałanie 6.1.5 – Regionalna sieć tras rowerowych

Tak jak zostało wspomniane jednym z głównych elementów badania było
przygotowanie inwentaryzacji tras/szlaków rowerowych, która została opracowania
na podstawie analizy desk research oraz informacji pozyskanych od beneficjentów
RPO i poszczególnych gmin Województwa Małopolskiego za pośrednictwem badania
CAWI/geaoankiety oraz rozmów telefonicznych. Przygotowana inwentaryzacja
pozwoliła na wskazanie łącznej długości zinwentaryzowanych tras i szlaków
rowerowych na terenie województwa małopolskiego, która stanowi 9469 km.
Wartość ta wskazuje na bardzo duży potencjał Małopolski w kontekście turystyki
rowerowej, który związany jest z już powstałą siecią tras i szlaków rowerowych, które
przebiegają przez atrakcyjne rejony województwa. Głównym jej elementem są trasy
VeloMałopolska wybudowane w dużej mierze w ramach RPO WM na lata 20142020. Jednocześnie należy podkreślić, że do dalszego rozwoju w tym kontekście
konieczne jest dokończenie i rozbudowa istniejącego „szkieletu” tworzonego przez
VeloMałopolska.
Istotnym problemem, który pojawił się na etapie przygotowywania inwentaryzacji był
fakt dużego rozdrobnienia pod względem zarządzających poszczególnymi
trasami/szlakami, a czasem brak przypisanej odpowiedzialności za dany szlak/trasę
do określonego podmiotu. Inwentaryzacja wskazała również na potrzebę podjęcia
prac modernizacyjnych na części istniejących odcinków tras w gminach i
wyposażenie ich w infrastrukturę dla rowerzystów, szczególnie tych tras
przebiegających przy atrakcjach turystycznych. Istotne jest również wspieranie
budowy szlaków łącznikowych do sieci tras głównych. Wyniki inwentaryzacji zostały
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przedstawione w formie graficznej oraz tabelarycznej, a najważniejsze informacje
i wnioski z niej wynikające mają odzwierciedlenie w rozdz. 5.1.
Kolejnym elementem badania było przeprowadzenie przez wykonawcę własnych
pomiarów natężenia ruchu rowerowego przede wszystkim na trasach rowerowych:
powstałych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (VeloMałopolska oraz
pozostałych – projekty realizowane w ramach podziałania 6.1.4 oraz 6.1.5 zostały
opisane w rozdz. 5.2.1.), szlaków rekomendowanych oraz propozycji 50 wycieczek
wskazanych na portalu https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/. W celu
przeprowadzenia badań wyznaczone zostały 82 punkty pomiarowe. Pomiary
prowadzone były rzez 4h, w czasie spodziewanego największego natężenia ruchu
rowerowego w danym dniu, w dniach 15-16.08, 20-21.08, 22-23.08, 10-11.09, 1213.09, 17-18.09, 24-25.09.2021 r.
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz danych pozyskanych od podmiotów
prowadzących pomiar ruchu na swoich odcinkach tras/szlaków rowerowych
obliczono łączną liczbę osób korzystających z tras i szlaków rowerowych w
Województwie Małopolskim, która wyniosła 1 414 113 osób, co oznacza ponad
trzykrotny wzrost w stosunku do wartości bazowej. Największe natężenie ruchu
rowerowego zostało odnotowano na trasach VeloMałopolska, w szczególności:
▪
▪
▪

VeloNatura (EuroVelo11) – odcinek od dworca Kraków Główny do osiedla
Kolorowego i Krakowiaków,
Wiślana Trasa Rowerowa, VeloMetropolis (EuroVelo 4), odcinek: BrzeszczeSkawina,
VeloNatura (Eurovelo 11) – odcinek Piwniczna-Stary Sącz.

Szczegółowe wyliczenia dot. poziomu realizacji wskaźnika długoterminowego oraz
przedstawienie natężenia ruchu rowerowego zawierają rozdz. 5.2.2 oraz 5.2.3.
W celu wskazania przyczyn tak znaczącego wzrostu liczby korzystających z tras
rowerowych oraz określenia wpływu podjętej interwencji na dostępność i efektywność
wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Województwa Małopolskiego
dodatkowo przeprowadzone zostały badania ilościowe (ankieta CAWI, geoankieta) i
jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Departamentu
Turystyki UMWM i ZDW w Krakowie, zogniskowany wywiad grupowe oraz panel
delficki z ekspertami z dziedziny turystyki i zagadnień związanych z ruchem
rowerowym), które pozwoliły na pogłębienie informacji uzyskanych w ramach analizy
desk research i prowadzonych badań pomiaru ruchu. Szczegółowe informacje w tym
zakresie zawiera rozdz. 5.2.
Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój turystyki rowerowej w Małopolsce jest
zapewnienie:
▪
▪
▪
▪
▪

należytej jakości tras/szlaków rowerowych,
atrakcyjnego przebiegu,
dostępności do Miejsc Obsługi Rowerzystów,
spójności tras/szlaków rowerowych, w tym zagwarantowanie dobrego
połączenia z dużymi miastami takimi jak Kraków, Tarnów,
czytelności oznakowania i dostępności do informacji nt. tras i atrakcji wzdłuż
ich przebiegu,
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▪

powiązania z przewozami kolejowymi.

Należy zaznaczyć, że trasy powstałe w ramach VeloMałopolska wybudowane ze
środków RPO WM 2014-2020 te kryteria spełniają.
Ponadto badanie wskazało, że zauważalny jest duży wpływ realizowanych i
zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności do zasobów przyrodniczych i
kulturowych Województwa Małopolskiego. Wynika to m.in. z faktu, że:
▪

▪

▪

powstały dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków RPO WM 20142020 szkielet tras rowerowych Małopolski pozwala na przemieszczanie się
z północy na południe oraz ze wschodu na zachód przy ewentualnym
wykorzystaniu dróg lokalnych, tam gdzie inwestycje nie są jeszcze
zakończone,
powstałe trasy rowerowe przebiegają przez znane obszary atrakcyjne
turystycznie, ale też takie, które wcześniej były mniej dostępne np. Zalipie,
Puszcza Niepołomicka. Dzięki szlakom/trasom łącznikowym turysta jest
w stanie zjechać z tras głównych i dokładniej zwiedzić wybrany obszar.
Ponadto zrealizowane inwestycje przyczyniły się do większego wykorzystania
turystycznego rzek przepływających przez Małopolskę i innych akwenów
wodnych,
trasy/szlaki zbudowane zgodnie ze standardami są bezpieczniejsze
(odseparowane od ruchu samochodowego), łatwiejsze (bez znacznych
przewyższeń, wybudowane w dużej mierze przy wykorzystaniu dolin i wałów
rzecznych, dzięki czemu są bardziej płaskie) i o dobrej nawierzchni, co
stanowi zachętę do korzystania z nich szerszego grona odbiorców.

Pomimo niedługiego okresu czasu od zakończenia realizacji inwestycji w ramach
RPO WM na lata 2014-2020 można zauważyć, że efekty projektów są trwałe, czego
efektem jest zwiększenie stopnia zainteresowania mieszkańców turystyką rowerową,
rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym powstawanie nowych obiektów
noclegowych, gastronomicznych, czy punktów usługowych strice przeznaczonych dla
rowerzystów. Część z nich została objęta System Certyfikacji Miejsc Przyjaznych
Rowerzystom. Wzrost liczby tych miejsc z czasem będzie przekładał się na jeszcze
większy poziom trwałości.
Jednym z elementów badania było również określenie problemów i barier
związanych z realizacją projektów. Najistotniejszymi problemami, które zostały
zidentyfikowane przez beneficjentów na etapie realizacji poszczególnych inwestycji
były przede wszystkim kwestie związane z procedurami formalno-prawnymi oraz
niejasnymi przepisami i wymogami dotyczącymi budowy tras rowerowych. Inną
znaczącą trudnością było w części przypadków uzyskanie praw własności do
nieruchomości, po których zaprojektowano trasy, konieczność wydzierżawienia
niektórych działek czy wręcz potrzeba modyfikacji trasy.
Raport zakończony jest podsumowaniem z wnioskami oraz rekomendacjami (rozdz.
6 i 7), które wskazują na potrzebę:
▪

powołania krajowego operatora odpowiedzianego za opracowanie i pomoc we
wdrażaniu spójnej koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych o znaczeniu
ponadregionalnym i krajowym,
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▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

wsparcia rozbudowy sieci tras rowerowych VeloMałopolska w kolejnej
perspektywie finansowej,
wsparcia działań przyczyniających się do uspójnienia sieci tras rowerowych.
W tym do tworzenia odcinków łączących: z węzłami transportowymi, z siecią
tras VeloMałopolska oraz odcinków wyprowadzających ruch turystyczny
z miejsc szczególnie odwiedzanych przez turystów,
wsparcia w zakresie dążenia do poprawy dostępności istniejących tras
rowerowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju ruchu turystycznego,
utrzymanie konieczności projektowani i budowy tras rowerowych zgodnie ze
standardami opartymi na najlepszych, międzynarodowych praktykach,
dotyczących: budowy i oznakowania tras rowerowych,
prowadzenie dalszych działań dot. wprowadzenie jasnego podziału
odpowiedzialności pomiędzy podmioty w zakresie istniejącej infrastruktury tras
rowerowych,
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących istniejącej
sieci tras rowerowych oraz będących w pobliżu elementów dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Małopolski,
rozwoju certyfikacji usług związanych z turystyką rowerową w Małopolsce.

2. SUMMARY
The Final Report has been based on the results of the evaluative research related to
the measurement of long-term indicators of the Regional Operational Programme for
the Malopolska Region (RPO WM) for 2014-2020: Number of Individuals Using
Cycle Routes in the Region. In the Project, both quantitative research (CAWI,
Geosurvey) and qualitative (IDI, FGI, ETE), as well as Desk Research were
conducted. However, the major element was the inventory of cycle routes/trails and
the bike volume count whose results provided the grounds for the calculation of the
long-term indicator.
The goal of the research was to assess the number of individuals using cycle routes
in Małopolska in 2021, its comparison with the base value, and identification of
reasons for the change. In the context of the calculated value, the impact of the
intervention as part of the RPO WM 2014-2020 on the increase of accessibility and
effectivity of the use of Małopolska natural and cultural resources was subsequently
assessed, and the phenomenon’s durability was evaluated.
The research particularly focused on the projects implemented as sub-actions 6.1.4
and 6.1.5 of the Regional Operational Programme for 2014-2020, namely:
•

Sub-action 6.1.4: Local Tourist Routes: Subregional Development Programme

•

Sub-action 6.1.5: Regional Cycle Route Network

As mentioned above, one of the major elements of the research was to put together
the inventory of cycle routes/trails, prepared on the grounds of DR and information
provided by beneficiaries of the Regional Operational Programme as well as
respective communes of the Małopolskie Voivodeship through CAWI/Geosurvey and
telephone interviews. The prepared inventory allowed the identification of cycle
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routes and trails across the Małopolska Region whose total length amounted to
9,469 km.
Such a length points to a large potential of the Voivodship in the context of cycling
tourism, which is related to the already established network of cycling routes and
trails that run through attractive regions of the voivodeship. The main element of it
are the VeloMałopolska routes built largely under the RPO WM 2014-2020. At the
same time, it should be emphasized that for further development in this context it is
necessary to complete and expand the existing "backbone" created by
VeloMałopolska
In the course of the inventory preparation it was the fact of deep fragmentation of
administrators of respective network sections of the routes/trails or even lack of
assigned administrator that were identified as a major obstacle. The inventorying also
pointed to the need to modernize some already existing sections of the routes in
certain communities and the need to provide them with infrastructure for cyclists,
particularly the routes passing next to tourist attractions. Moreover, it is important to
develop connecting routes linking the main cycle route network. The inventorying
results have been presented in graphic and table formats, while the most important
information and conclusions have been included in Section 5.1.
The next element of the research was the bike volume count conducted by the
Contractor, first of all on the cycle routes: created as part of the RPO WM 2014-2020
(VeloMałopolska and the remaining ones; projects implemented as part of subactions 6.1.4 and 6.1.5 have been described in Section 5.2.1.), of the recommended
routes, as well as of the proposals of 50 trips suggested at
https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/.
For the purpose of the study, 82 measurement points were designated. The
measurements were conducted for 4 hours, at the time of the expected greatest
intensity of bicycle traffic on a given day, on 15-16.08, 20-21.08, 22-23.08, 10-11.09,
12-13.09, 17-18.09, 24-25.09.2021.
Based on the conducted count, complemented with the data from the entities doing
to bike volume count on their respective cycle routes/trails, it has been assessed that
the number of individuals using cycle routes and trails in the Małopolskie
Voivodeship amounted to 1,414,113 which means an over three-fold increase
compared to the base value. The highest density of bike traffic was observed on the
VeloMałopolska routes, in particular on:
▪

VeloNatura (EuroVelo11): the section between the Kraków Main Railway
Station and the Kolorowe and Krakowiaków Housing Estates,

▪

The Vistula Cycle Route, VeloMetropolis (EuroVelo 4), section: BrzeszczeSkawina,

▪

VeloNatura (EuroVelo 11), section: Piwniczna-Stary Sącz.

The detailed calculations of the long-term indicator’s implementation and
presentation of the bike volume are to be found in Sections 5.2.2 and 5.2.3.
In order to identify the reasons for such a substantial increase in the number of users
of cycle routes, and to assess the impact of the undertaken intervention on the
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accessibility and effectivity of the use of cultural and natural resources of the
Małopolskie Voivodeship, additionally both quantitative and qualitative research was
conducted; it allowed to deepen the information obtained from DR and from the
conducted bike volume count. Detailed information on the topic is to be found in
Section 5.2.
The major factors which boost the development of cycling tourism in the Małopolskie
Voivodeship result from the provision of the following:
▪

proper quality of cycle routes/trails,

▪

their attractive course,

▪

accessibility of Cyclist Servicing Places,

▪

cohesion of cycle routes/trails, including a good connection with big cities, like
Kraków, Tarnów,

▪

clear signposting and easily available information on routes and attractions along
their course,

▪

connection with railway transport.

Importantly, the vast majority of the routes created within VeloMałopolska with the
financing from RPO WM 2014-2020 meet the above criteria.
A sizeable impact of the on-going and completed projects on the increased
accessibility to natural and cultural resources of the Małopolskie Voivodeship is easily
noticeable. Some of the reasons for this are as follows:
▪

the outline of the Małopolska cycle routes co-financed with RPO WM 2014-2020
allows to cross the region from the north to the south, and from east to the west,
occasionally using local roads wherever the projects have not been completed,

▪

the created cycle routes cross well-known areas attractive to tourists, also those
which were less accessible before, e.g., Zalipie Village, Niepołomice Forest.
Thanks to connecting routes, a tourist may leave the main route and visit a selected
area more thoroughly. Furthermore, the implemented projects have allowed to put
the rivers crossing Małopolska and other reservoirs to a better use for tourism,

▪

routes/trails built in compliance with necessary standards are safer (separated
from auto traffic), easier (not excessively hilly, built in majority in valleys and on
river embankments, which makes them flatter), and well surfaced, thus
encouraging more users.

Despite a short period since the completion of the RPO WP 2014-2020 projects, it is
clearly visible that project effects are durable, this shown in the leap of interest of the
residents in cycling tourism, and in the development of local businesses, including
new accommodation facilities, restaurants, cafes, or service shops targeted strictly
at bikers. Some of the businesses have been included within the Cycling Friendly
Places Certificate System. The increase of the number of those places will with time
translate into an increasingly higher durability.
One of the research elements consisted in identifying challenges and obstacles
entailed in projects’ implementation. The most important problems identified by
9

beneficiaries at the stage of the implementation of respective projects were issues
related to formal and legal procedures, as well as lack of clarity in regulations and
requirements pertaining to cycle routes. Another identified difficulty was acquiring
property rights to the real estate across which the routes were designed, the
necessity to lease some plots, or even the need to modify the route course in some
cases.
The Report concludes with a summary presenting a diagnosis and
recommendations (Sections 6 and 7), which point to the following needs:
▪

to establish a national operator responsible for working out and supporting the
implementation of a cohesive concept of the development of cycle routes of supraregional and national importance,

▪

to provide financing to the development of the VeloMałopolska cycle routes in the
next financial perspective,

▪

to support efforts meant to make the cycle route network more cohesive. This
including connecting sections: with transport hubs and with the VeloMałopolska
route network, as well as sections to lead tourist traffic out of the sites with
particular tourist congestion,

▪

to support efforts meant to improve accessibility of the already existing cycle routes
of impact for the development of tourism,

▪

to maintain the designing and construction of cycle routes in harmony with the
standards based on the best international practices related to the construction and
signposting of cycle routes,

▪

to continue activities meant to clearly assign responsibility for the infrastructure of
the already existing cycle routes to definite entities,

▪

to disseminate information on and promote the already existing cycle route network
and the elements of cultural and natural heritage of Małopolska located nearby,

▪

to develop certification of services provided to cycling tourism in Małopolska.
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3. WPROWADZENIE
3.1. KONTEKST BADANIA
W związku z tym, że ewaluacja dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu
długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras
rowerowych w regionie została oparta została na teorii programu (ang. theory-based
evaluation, TBE), pierwszym elementem analizy jest komponent konceptualny, który
posłużył do odtworzenia logiki interwencji. Określony został kontekst prowadzonej
interwencji, potrzeb i problemów, z których wynikała potrzeba zaplanowania w
określony sposób działań w ramach programu. Do tego wykorzystana została analiza
danych zastanych bazująca na dokumentach programowych oraz raportach i do tej
pory prowadzonych badaniach związanych z tematyką atrakcyjności turystycznej
powiązanej z ruchem rowerowym. Przeprowadzono analizę danych na trzech
poziomach: poziomie Unii Europejskiej, poziomie krajowym i poziomie regionalnym.
W kolejnych częściach raportu umieszczono wyniki analizy przedstawiające
kluczowe wnioski z opracowań sklasyfikowanych jako istotne w kontekście badanego
zagadnienia.
3.1.1. POZIOM UNII EUROPEJSKIEJ
Europejska Strategia Rowerowa1
Analiza korzyści z rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji tej formy
przemieszczania się, a także spędzania wolnego czasu pojawia się w wielu
opracowaniach naukowych, planistycznych oraz strategicznych na szczeblach
lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych. Europejska Strategia Rowerowa
(EU Cycling Strategy) stanowi pierwszą skonsolidowaną wersją systematycznego
przeglądu wszystkich polityk UE związanych z ruchem rowerowym i można w niej
znaleźć analizę wyzwań, ale również korzyści w aspektach gospodarczym,
społecznym, funkcjonalnym, a także środowiskowych płynących z promowania tej
formy aktywności.
W kontekście zagadnienia korzyści gospodarczych zwróconą uwagę na znaczącą
rolę gospodarki rowerowej, która zapewnia tysiące miejsc pracy, a podwojenie ruchu
rowerowego oznaczałoby więcej miejsc pracy dla osób o niższych kwalifikacjach.
Wartość produkcji, sprzedaży i turystyki rowerowej szacuje się na przekraczającą 50
miliardów euro, a regularna jazda na rowerze, w tym dojazd do pracy, przekłada się
na zmniejszenie absencji w pracy, wspierając kluczowy atut UE: zdolność
produkcyjną siły roboczej, co również niesie za sobą korzyści finansowe. W skali
europejskiej ruch rowerowy generuje rocznie ponad 1 miliard euro w inwestycjach UE
i około 12 miliardów euro produkcji przemysłowej. Wartość turystyki rowerowej
szacuje się na wartość 44 miliardów euro (z 2,3 miliarda wycieczek rowerowych
rocznie w Europie) i ponad 650 000 miejsc pracy jest związanych z obecnym

1European

Cyclists’ Federation (ECF) asbl, EU Cycling Strategy. Recommendations
for Delivering Green Growth and an Effective Mobility System in 2030, European
Cyclists’ Federation (ECF), Bruksela 2017
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poziomem ruchu rowerowego w Europie. Ruch rowerowy charakteryzuje się wyższą
intensywnością zatrudnienia na milion euro obrotu niż inne sektory transportu,
oferując tym samym wyższy potencjał tworzenia miejsc pracy. Co więcej, miejsca
pracy w branży rowerowej są bardziej stabilne pod względem geograficznym niż inne
sektory – przynoszą korzyści lokalnym gospodarkom i oferują dostępne miejsca
pracy na rynku pracy z wartością dodaną w państwach członkowskich. Gdyby udział
roweru w transporcie został podwojony, doprowadziłoby to do stworzenia ponad 400
000 dodatkowych miejsc pracy, osiągając łącznie ponad 1 milion miejsc pracy w tym
sektorze. Oznacza to, że jazda na rowerze pomaga UE osiągnąć cele strategii
„Europa 2020” w zakresie zrównoważonego rozwoju i tworzenia zielonych miejsc
pracy.
W kwestii środowiskowej szacunkowa wartość korzyści finansowych z niwelacji
zanieczyszczeń powietrza przez samochody za sprawą obecnego poziomu ruchu
rowerowego, wynosi 427 mln euro. Jazda na rowerze jest więc ważnym narzędziem
do osiągnięcia celów polityki UE w zakresie poprawy jakości powietrza. Ruch
rowerowy przyczynia się również do zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem
w Europie, czego korzyści szacowane są na kwotę 300 mln EUR. Pomaga to
osiągnąć cel znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem w Unii, zbliżając się
do poziomów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia.
W przypadku korzyści społecznych związanych z promocją ruchu rowerowego,
należy podkreślić, że jazda na rowerze została niejednokrotnie opisana jako
inwestycja w zdrowie i produktywność w każdym wieku, a zdrowie fizyczne
i psychiczne dorosłych w wieku produkcyjnym ma zasadnicze znaczenie dla
kluczowego zasobu gospodarczego: zdolności produkcyjnej siły roboczej UE.
Obecny poziom jazdy na rowerze w UE zapobiega 27 860 przedwczesnym zgonom
rocznie z powodu aktywności fizycznej, przy oszczędnościach ekonomicznych 96,5
mld EUR oszacowanych za pomocą narzędzia WHO HEAT (Health economic
assessment tool). Ponadto, została zwrócona uwaga na korzyści dla zdrowia
psychicznego płynące z promocji tej formy spędzania czasu – zostało udowodnione,
że jazda na rowerze może poprawić funkcjonowanie mózgu i zdrowie psychiczne.
Regularne ćwiczenia fizyczne przekładają się na lepsze funkcjonowanie w pracy
i mniejszą absencją. Pomagają również przeciwdziałać spadkom funkcji
poznawczych, w tym pamięci, funkcji wykonawczych, umiejętności wzrokowoprzestrzennych i szybkości przetwarzania u osób dorosłych w normalnym wieku.
Korzyści z jazdy na rowerze w zakresie samopoczucia i zdrowia fizycznego oraz
psychicznego szacowane są na 30 miliardów euro.
The European Cycle Route Network Eurovelo Study2
The European Cycle Route Network Eurovelo to opracowanie stanowiące ocenę
wyzwań i możliwości rozwoju sieci turystyki rowerowej w Europie skoncentrowane na

Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire, UK – R.
Weston, N. Davies, L. Lumsdon, P. McGrath, The European Cycle Route Network
Eurovelo Study, European Parliament 2012
2
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EuroVelo – sieci 14 długodystansowych tras zarządzanych przez Europejską
Federację Rowerzystów, która jest rozwijana w różnych krajach przez szerokie grono
partnerów. W opracowaniu dokonywany jest przegląd rynku turystyki rowerowej
i przedstawiony zostaje model popytu na EuroVelo. W dokumencie znajduje się
szczegółowy opis polityki rowerowej oraz jej powiązań z działaniami w ramach
dążenia do zrównoważonej turystyki.
Istotnym punktem raportu jest wyszczególnienie wpływu ruchu rowerowego na trasy
podróży do i w miejscach docelowych. Korzyści ekonomiczne oraz skutki społeczne,
jakie turystyka może przynieść lokalnym gospodarkom, były przedmiotem badań od
kilkudziesięciu lat, jednak coraz bardziej naglący wymóg złagodzenia skutków zmian
klimatycznych jest obecnie głównym wyzwaniem dla sektora turystycznego i musi
być uwzględniony w mierzalny sposób we wszystkich aspektach rozwoju turystyki3.
Istnieje wyraźna potrzeba opracowania nowych produktów o nieszkodliwym wpływie
na środowisko, szczególnie uwzględniając znaczenie Europy jako regionu
o niezwykle wysokim międzyregionalnym potencjale turystycznym.
Turystyka zrównoważona definiowana jako forma turystyki oparta na równowadze
ekonomicznej i środowiskowej w celu zagwarantowania długoterminowego rozwoju,
jest ściśle powiązana z optymalnym wykorzystaniem zasobów środowiska,
poszanowaniem autentyczności społeczno-kulturowej społeczności przyjmujących,
korzyściami społeczno-ekonomicznymi dla wszystkich interesariuszy, świadomym
partnerstwem wszystkich zainteresowanym stron, ciągłym monitorowaniem
oddziaływań oraz wysokim poziomem zadowolenia konsumentów. Rolę ruchu
rowerowego w implementacji założeń zrównoważonej turystyki można oceniać nie
tylko jako środek transportu, ale jako integralną część doświadczenia turystycznego,
w którym nie liczy się jedynie cel, a cała podróż. Takie podejście wymaga dążenia do
stworzenia kompleksowej sieci cechującej się bezpieczną infrastrukturą oraz
wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i kulturowych regionów. W dokumencie
znajduje się również potwierdzenie, że wielkoskalowe inwestycje w infrastrukturę
rowerową, tak jak miało to miejsce w Holandii, Niemczech czy Danii, bezpośrednio
przekładają się na rozwój kultury rowerowej i stanowią istotny motor rozwojowy
branży turystycznej danego kraju.
W kwestii rozwoju branży turystycznej opartej na ruchu rowerowym, w opracowaniu
The European Cycle Route Network Eurovelo podkreśla się korzyści ekonomiczne
i ekoefektywność tej formy aktywnego spędzania czasu, ale również pozytywne
korzyści dla lokalnych społeczności i mniejszych miejscowości, które w innych
warunkach stanowiłyby miejsca niedostępne dla spacerowiczów, a jednocześnie ich
niska rozpoznawalność nie pozwoliłaby na stanie się miejscem docelowym
wycieczek realizowanych przez inne środki transportu. Turystyka rowerowa może
być prawdziwym atutem dla mniej rozpoznawalnych i atrakcyjnych miejsc,
a także jest ściśle powiązana z ostatnio coraz bardziej popularnym konceptem
3 Peeters,

P. M., Gössling, S., & Becken, S. (2006). Innovation towards tourism
sustainability: climate change and aviation. Journal of Innovation and Sustainable
Development, 1(3), 184-200
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slow travel (z naciskiem na slow food, dziedzictwo i kulturę). Ponadto,
w opracowaniu zwracana jest uwaga na fakt, że rozwój tras może zostać
przeprowadzony stosunkowo niskim nakładem kosztowym, szczególnie w przypadku,
gdy możliwe jest ponowne wykorzystanie nieużywanych terenów, takich jak ścieżek
holowniczych przy kanałach czy starych torów kolejowych. Te liczne argumenty
przemawiają za koniecznością inwestowania w ten sektor branży turystycznej
w celu uzyskania wielowymiarowych korzyści i stworzenia długoterminowych
rozwiązań.
3.1.2. POZIOM KRAJOWY
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 4
W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku mówi się o roli
stworzenia wysokiej jakości infrastruktury jako o jednym z najważniejszych
czynników pobudzających zrównoważony rozwój kraju. Zintegrowany i nowoczesny
system transportowy zostaje zdefiniowany jako kluczowe ogniwo w budowaniu
spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa.
Ruch rowerowy jest w tym dokumencie strategicznym, podkreślony głównie pod
względem niskiego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz roli, jaką może
pełnić w kwestii rozładowywania natężenia ruchu drogowego. Aby uzyskać
pozytywne efekty popularności tego środka transportu należy działać zgodnie
z wytyczonymi kierunkami interwencji właściwych, tj. budowa zintegrowanej,
wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce,
poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, zmiany
w indywidualnej i zbiorowej mobilności, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu
oraz przewożonych towarów, ograniczanie negatywnego wpływu transportu na
środowisko. Promocja ruchu rowerowego wymaga więc rozwiązań
systemowych, jednak, jako że rozwój sieci rowerowych został zdefiniowany
jako istotny w dążeniu do zrównoważonego rozwoju transportu, inwestycje
w tę formę mobilności powinny być wspierane i stanowić istotny punkt polityki
rozwoju transportu na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.
W Strategii nie zawarto jednak bezpośrednich wytycznych odnośnie realizacji sieci
tras/ścieżek rowerowych do celów komunikacyjnych lub rekreacyjnych w skali kraju.

4 Załącznik

do Uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie
przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku" (M.P. 2019
poz. 1054)
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3.1.3. POZIOM REGIONALNY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 201420205,6
Małopolska wyróżnia się na tle krajowym oraz międzynarodowym jako obszar
niezwykle ciekawy przyrodniczo - w regionie zlokalizowanych jest najwięcej w Polsce
(6) parków narodowych, w tym 2 uznane za Rezerwat Biosfery UNESCO,
funkcjonuje 11 parków krajobrazowych (zajmujących łącznie ok. 17,4% powierzchni
województwa), 10 obszarów chronionego krajobrazu, 85 rezerwatów przyrody, 99
obszarów NATURA 2000. Ponad połowa powierzchni regionu objęta jest ochroną
prawną (około 8% wszystkich obszarów chronionych w Polsce). Pod względem
udziału powierzchni prawnie chronionej Małopolska zajmuje 2. miejsce w kraju.
Takie statystyki świadczą o ogromnym potencjale sektora turystyki oraz motywują do
tworzenia szeroko rozwiniętej oferty do spędzania aktywnego wypoczynku dla
turystów z całej Polski oraz Europy oraz rozwoju przemysłu czasu wolnego.
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 20142020 została zwrócona uwaga na te cenne zasoby naturalne oraz na konieczność
podejmowania działań zmierzających do ich zachowania oraz kultywowania. Rozwój
turystyki kulturowej czy aktywnej, wpisującej się w ramy turystyki zrównoważonej
(opartej na właściwej ochronie środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego
i krajobrazu) będzie zapobiegał degradacji cennych zasobów kulturowych
i przyrodniczych, a inwestycje mające na celu rozbudowę oraz utrzymanie
infrastruktury turystycznej, mogą w sposób pozytywny przełożyć się na aspekty
środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze regionu. Promocja zrównoważonej
turystyki może stanowić ważny sektor w rozwoju obszaru poprzez stymulację rozwoju
innych sektorów, wzrostu PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
W związku ze zidentyfikowaniem obszaru Małopolski jako regionu o wysokich
wartościach przyrodniczych oraz rozpoznaniem potencjału dotyczącego rozwoju
turystki związanej z aktywnym spędzaniem czasu, jednym z celów tematycznych
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 20142020 jest: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami wchodzący w zakres działań osi priorytetowej nr 6 Dziedzictwo regionalne. Podejmowane w ramach tej osi działania mają przyczynić
się do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
oraz poprawę warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia dzięki wykorzystaniu

5 Załącznik

nr 2 do Uchwały Nr 1468/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
21 października 2020 r. w sprawie publikacji informacji o zmianie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020
6 Załącznik

Nr 1 do Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 z późn. zm.
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endogenicznych potencjałów. Jako jeden z priorytetów inwestycyjnych
wyszczególniono Zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego.
Celem szczegółowym, mającym przyczynić się do osiągnięcia celu dotyczącego
wzrostu efektywności wykorzystania potencjałów dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, ma być: Zwiększona atrakcyjność dziedzictwa kulturowego
i naturalnego regionu. W ramach tego zakresu zwrócono uwagę na istotną rolę
udostępniania dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój szlaków kulturowych,
a także rozwój i promocję szlaków turystycznych i rekreacyjnych (m.in. tras
rowerowych, biegowych, narciarskich) wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą. Takie działania mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności
regionu, a poprawa jakości infrastruktury do stworzenia nowych form dostępu do
wcześniej opisanych cennych zasobów przyrodniczych regionu.
W kontekście rozwoju infrastruktury rowerowej w celach turystycznych, należy
zwrócić uwagę na dwa wyróżnione poddziałania w zakresie Działania 6.1 Rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego:
▪
▪

Poddziałanie 6.1.4 - Lokalne trasy turystyczne – SPR
Poddziałanie 6.1.5 - Regionalna sieć tras rowerowych

W uzasadnieniu poddziałania 6.1.4 znajduje się informacja o korzystnych efektach
środowiskowych i społeczno-gospodarczych realizacji przedsięwzięć dotyczących
rozwoju szlaków turystycznych przy zachowaniu wysokiej wrażliwości ekologicznej.
Zaplanowane zostało wpieranie projektów na terenach o wysokim potencjale
zasobów dziedzictwa naturalnego, obejmujących budowę, rozbudowę i promocję
szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach, a także infrastruktury
towarzyszącej. W kwestii poddziałania 6.1.5. podkreślana jest istotność budowy
spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo, a rozwój
infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych ma przyczynić
się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie
i konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski. W ramach poddziałania 6.1.5
zaplanowana została realizacja przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy
i promocji zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych, przebiegających przez całe
województwo i łączących główne jego ośrodki.
Jako jeden ze wskaźników rezultatu celu szczegółowego: Zwiększona atrakcyjność
dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu wybrana została Liczba osób
korzystających z tras rowerowych w regionie. Jednostką pomiaru jest osoba i za
wartość bazową przyjęto 144 000 osób (rok bazowy: 2013) - taka wartość świadczy
o słabym rozwinięciu regionu pod względem liczby osób korzystających ze szlaków
rowerowych. Wartość docelowa, planowana do uzyskania w roku 2023, to 423 396
osób - taki wynik stanowiłby potwierdzenie realizacji celu szczegółowego Zwiększona
atrakcyjność dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu i potwierdzałaby
zasadność wspierania ruchu rowerowego w celu promowania zasobów dziedzictwa
kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz dziedzictwa naturalnego.
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Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-20207
W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 znajduje się
wiele odniesień do walorów przyrodniczych omawianego regionu oraz potencjału
przemysłu czasu wolnego. Na podstawie statystyk z ostatnich kilkunastu lat można
wywnioskować, że Małopolska stanowi jeden z najchętniej odwiedzanych regionów
w Polsce. W latach 2003-2007 zauważalny był znaczący rozwój ruchu turystycznego
i, mimo chwilowego spowolnienia tego trendu w latach 2008-2009 (związanego
z kryzysem gospodarczym), oszacowania liczby gości i turystów w regionie stale
rosły na przestrzeni ostatnich lat. W Strategii wyszczególniona jest również rola
powiązań między atrakcyjnością regionu, a skumulowanym w nim kapitałem
fizycznym, intelektualnym, a także symbolicznym - posiadając tak bogate
przyrodniczo uwarunkowania przyrodnicze i odpowiednio nimi zarządzając można
więc przyczynić się do rozwoju regionu na wielu płaszczyznach.
Aby sprostać wyzwaniom, które niesie za sobą ten pozytywny trend i przyczynić się
do dalszego rozwoju branży turystycznej w oparciu u o bogate dziedzictwo kulturowe
oraz zróżnicowane walory przyrodnicze regionu, należy zapewnić odpowiednie
zaplecze turystyczne, co uwzględnia bazę noclegową, gastronomiczną, ale również
infrastrukturę drogową, w tym pieszą i rowerową. W Strategii zwracana jest uwaga
na istotną rolę przemysłu czasu wolnego w rozwoju społeczno-gospodarczym
poprzez kreowanie regionalnego PKB w sferze usług i produkcji oraz tworzenie
nowych miejsc pracy. Mówi się również o tym, że dziedzictwo regionalne powinno
być traktowane jako podstawowy element regionalnej szansy. Dlatego też wizją
“Małopolska 2020” zawartą w Strategii jest:
Chcemy, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu
wolnego, europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami
uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie
czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi
i nowoczesnej gospodarki.
Opieranie wizji rozwojowej na atrakcyjności lokalizacyjnej oraz roli dziedzictwa
i przestrzeni regionalnej wydaje się być zasadne w kontekście tak bogatego
w zasoby naturalnego regionu. Tendencja wzrostowa ruchu turystycznego
potwierdza tę teorię, a taki rozwój musi być wspierany przez tworzenie odpowiedniej
infrastruktury - infrastruktury nowoczesnej, przyszłościowej i dopasowanej do
obecnie zauważalnych oraz przewidywanych trendów tej branży. Takie podejście
znajduje swoje potwierdzenie w Strategii, a poprawa dostępności komunikacyjnej
terenów atrakcyjnych turystycznie i kulturowo jest wyróżniana jako ważny element
kreowania sektora czasu wolnego - integralnego elementu oferty gospodarczej
regionu.

7 Załącznik

Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z
dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020
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Jednym z celów głównych Strategii jest: Efektywne wykorzystanie potencjałów
regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej
i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim. W tym
zakresie dziedzictwo i przemysły czasu wolnego zostały wyróżnione jako istotny
obszar działań, a jednym z przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia tego celu jest
zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego.
Realizacja celu wymaga tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój
i różnicowanie oferty opartej o pełną gamę małopolskich produktów turystycznych,
stwarzającej nie tylko możliwość uprawiania różnych form turystyki, ale również
wykorzystującej specyficzne walory poszczególnych części województwa. Ruch
rowerowy zostaje wskazany jako istotny element poszerzania możliwości
uprawiania różnych form turystyki, a globalne trendy potwierdzają zasadność
inwestowania w ten rodzaj transportu, który umożliwia jednocześnie bliski
kontakt z naturą, jak i aktywne spędzanie czasu i pokonanie relatywnie długich
odcinków przy zminimalizowanym śladzie ekologicznym takich podróży.
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”
W Strategii Rozwoju Województwa “Małopolska 2030” jako główne wyzwania regionu
wskazano: zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, kultywowanie kultury
żywej oraz utrzymanie popytu na usługi w sektorze kultury, podtrzymanie wizerunku
Małopolski jako regionu silnego kulturowo i twórczo wykorzystującego potencjał
innowacji oraz kształtującego swą tożsamość i doceniającego swoje korzenie,
a także wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej,
budowanie tożsamości lokalnej i ponadregionalnej i kształcenie oraz rozwijanie
kompetencji kulturowych i kreatywnych. Małopolska, jako teren niezwykle bogaty
w zasoby przyrodnicze i kulturowe, świadomie klasyfikuje elementy związane ze
swoim dziedzictwem jako istotne w kreowaniu polityki rozwojowej, a jednocześnie
wskazuje na ciągłą potrzebę aktywowania tego sektora i inwestowania
w nowoczesne formy korzystania z niego w celu utrzymania pozytywnych trendów
zauważalnych w branży turystycznej tego regionu.
Jednym z obszarów działań, które mają przyczynić się do realizacji celu głównego
Strategii: Małopolska regionem zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym,
gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym, jest gospodarka, gdzie jako cel
strategiczny zdefiniowano: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Wskazuje się
na ponadprzeciętne uwarunkowania regionu do rozwoju turystyki wypoczynkowej,
aktywnej oraz różnych form turystyki specjalistycznej, co przedstawiane jest jako
podstawa do promowania inwestycji w rozwijanie obszarów atrakcyjnych
krajobrazowo, dotychczas słabo zagospodarowanych turystycznie, szczególnie
związanych z rozwojem zintegrowanej sieci tras rowerowych, turystyki pieszej
górskiej, narciarstwa, wspinaczki oraz turystyki wodnej i geotermii. Podkreśla się
istotność rozbudowywania oferty ukierunkowanej na turystykę przyjazną
środowisku i zdrowiu i działania zmierzające do propagowania ekologicznego
podejścia do życia typu slow-tourism ze szczególnym uwzględnieniem oferty
pobytowej w zakresie agro-, eko-, enoturystyki, w tym m.in. rozwoju
tematycznych tras turystycznych, centrów pobytowych i promocji produktów.
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Infrastruktura rowerowa, a także jej spójność i integracja z innymi zasobami obszaru,
jest więc wyróżniana jako ważny element dążący do tworzenia innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki opartej między innymi na rozwoju zrównoważonej
turystyki. W Strategii pojawia się również informacja na temat społecznego aspektu
turystyki, a także konieczności rozproszenia ruchu turystycznego z miejsc
o nadmiernej koncentracji na tereny dotychczas mniej wykorzystane i uwzględnienia
transformacji ekologicznej w planowanych działaniach. Zalecenie budowy
zintegrowanej sieci dróg rowerowych w województwie małopolskim jest więc zgodne
z wcześniej przyjęta wizją rozwoju oraz celami, za sprawą których ma się dążyć do
jej spełnienia, a sama promocja ruchu rowerowego jest rozwiązaniem dopasowanym
do naturalnych uwarunkowań obszaru, a także zgodna z obecnie zauważalnymi
trendami globalnymi w sferze wybierania bardziej zrównoważonych form turystyki.
Poprawa dostępności i rozwój infrastruktury turystycznej na potrzeby turystyki
miejskiej i kulturowej, aktywnej i uzdrowiskowej, a także wsparcie i rozwój miejsc
aktywnego spędzania czasu poprzez budowę kompleksów turystycznorekreacyjnych, schronisk górskich i schronów turystycznych oraz tras rowerowych,
biegowych, narciarskich, a także szlaków pieszych i wodnych wraz z zapleczem do
obsługi ruchu turystycznego na szlakach i trasach wydają się więc być niezbędne do
wykorzystania potencjału rozwojowego obszaru, co również zostało potwierdzone
w Strategii.
Kolejnymi istotnymi w kontekście rozwoju aspektami, które został szczegółowo
opisane w Strategii Rozwoju Województwa “Małopolska 2030” jest spójność
wewnątrzregionalna i dostępność. Zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia
dostępności komunikacyjnej w regionie, co bez odpowiedniej i nowoczesnej
infrastruktury dopasowanej do obecnych potrzeb mieszkańców nie będzie możliwe infrastruktura i sieć transportowa zdefiniowane są więc jako narzędzia do
wyrównywania różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi częściami regionu
i poprawy sytuacji w najsłabiej rozwiniętych rejonach. Takie założenie może zostać
zrealizowane za sprawą inwestycji w budowę i modernizację dróg
wojewódzkich, ale również poprzez powstawanie nowych szybkich połączeń
kolejowych oraz konsekwentne wspieranie rozbudowy tras lokalnych
i rowerowych, co stanowi jedno z kluczowych działań mających na celu
wspieranie zrównoważonych i efektywnych działań w sektorze transportu.
Takie działania są również zgodne z założeniem zrównoważonego rozwoju dla tego
województwa, co będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności
biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Koncepcja Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz
Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim8

8 Załącznik

nr I do Uchwały Nr 1/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3
stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci
Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie
Małopolskim
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Przesłanki do tworzenia tak szczegółowych wytycznych dotyczących rozwoju
bezpiecznej, kompleksowej i optymalnej w wykorzystaniu infrastruktury rowerowej jak
Koncepcja Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz
Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim, można znaleźć już
w definicji polityki zrównoważonego rozwoju przyjętej na Szczycie Ziemi w Rio de
Janeiro w 1992 roku oraz w zapisach Konstytucji RP. AGENDA 21 postulowała
o rozwijanie i popieranie tańszych, mniej szkodliwych i bezpieczniejszych dla
środowiska systemów transportu, a także postanawiała, że wszystkie sektory ludzkiej
aktywności powinny odbywać się zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Karta
Transportu Środowiska i Zdrowia WHO również proponuje zwiększenie
wykorzystania roweru, co argumentuje ścisłym powiązaniem tej formy aktywności
z poprawą zdrowotności społeczeństwa, a także korzystnym związkiem z podziałem
zadań przewozowych, co przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
powietrza i gazów cieplarnianych oraz zahamowania zmian klimatycznych na kuli
ziemskiej. Kolejnym plusem stworzenia warunków dla rozwoju transportu i turystyki
rowerowej ma być również podniesienie jakości przestrzeni publicznej.
Koncepcja (…) odnosi się również do innych dokumentów na szczeblu krajowym
i wojewódzkim.
Uzasadnienie istotności prowadzenia wielkoskalowych inwestycji w rozwój
infrastruktury rowerowej można znaleźć również w dokumentach strategicznych na
szczeblu krajowym. W Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jako jeden
z priorytetów wskazano poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej tworzenie nowych oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych
i rekreacyjnych dostępnych dla obywateli ma poszerzać możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu, promocji zdrowego trybu życia i podnoszenia poziomu
kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i patologiom
społecznym. Dokument “Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015” również zakłada, że
nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny zachęci turystów
krajowych do podróży po Polsce oraz przyciągnie do Polski turystów zagranicznych,
co będzie miało pozytywne przełożenie na sytuację gospodarczą regionu. Autorzy
uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać
zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania
wolnego czasu. Według Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013,
działania wspierające turystykę rowerową wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
turystów, gdyż zapewniają właściwą dla turystyki wartość poznawczą i prowadzą
w ujęciu przestrzennym do bezpośredniego łączenia oferty turystycznej terenów
wiejskich ze zurbanizowanymi w ramach określonego produktu turystycznego.
Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025 uwzględnia warunki wynikające
z przystąpienia Polski do UE, a także wyróżnia przewidywany wzrost udziału
transportu intermodalnego (w tym ruchu rowerowego) w branży turystycznej, który
charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii, mniejszym zapotrzebowaniem
terenu i mniejszym wpływem na środowisko i warunki życia, a także dąży do
równoprawności w dostępie do środków transportu, zmniejszenia zagrożenia
społeczeństwa wypadkami oraz do ograniczenia uciążliwości transportu dla
mieszkańców. Natomiast w aspekcie ekologicznym podkreśla się również jego
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dążenie do zachowania równowagi między zaspakajaniem potrzeb człowieka i troską
o jego bezpieczeństwo, a zachowaniem walorów środowiska oraz jego
nieodnawialnych zasobów z zabezpieczeniem interesów przyszłych pokoleń.
Na poziomie wojewódzkim na istotność rozwoju ruchu rowerowego zwraca się
uwagę między innymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małopolskiego. W Planie podkreśla się konieczność harmonijnego gospodarowania
przestrzenią polegającego przede wszystkim na podejmowaniu działań
zogniskowanych na rzecz poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności
komunikacyjnej województwa oraz na rzecz ochrony walorów przyrodniczych
i dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z zapisami Planu zarówno mieszkańcy, jak
i goście województwa powinni mieć możliwość dostępu do chronionych
zasobów przy zachowaniu dbałości o rozwój bioróżnorodności i poszanowaniu
dziedzictwa kulturowego. Wsparciem dla turystyki krajoznawczej, kulturowej
powinna stać się turystyka przyrodnicza, uzdrowiskowa oraz agroturystyka
i rekreacja, zwłaszcza specjalizowana, a turystyka przyrodnicza (w tym rowerowa),
aby była jak najoptymalniej kreowana, powinna być rozwijana na bazie parków
narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody i muzeów
przyrodniczych powiązanych z tymi obszarami.
Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6. osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie atrakcyjności
i konkurencyjności regionu9
W roku 2020 została opracowana Ewaluacja wpływu projektów realizowanych
w ramach 6. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie
atrakcyjności i konkurencyjności regionu - dokument mający na celu ocenę
efektywności, skuteczności, trwałości projektów wybranych do dofinansowania
w ramach 6 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 (OP6) na ochronę, rozwój i
promocję zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz rozwój zasobów
kultury w kontekście podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski oraz
sformułowanie rekomendacji i typach operacji, które powinny lub nie powinny być
kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej.
Warto zwrócić uwagę, że w Ewaluacji zostały przytoczone inne źródła, które
podkreślają znaczenie sektora turystyki w Małopolsce oraz promocji ruchu
rowerowego. Turystyka rowerowa została zdefiniowana jako dziedzina
o ponadprzeciętnym potencjale rozwojowym. Według Badania Sponsoring Monitor,
ARC Rynek i Opinia, 201910 jest to najpopularniejszy sport uprawiany przez Polaków

Evalu, Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6. osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 "Dziedzictwo regionalne" na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności
regionu, Ewaluacja Fundusze Europejskie, 2020
9

10 Sponsoring

Monitor, ARC Rynek i Opinia, 2019
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– tę formę aktywności wybiera 41% kobiet i 34% mężczyzn. W 6 na 10 polskich
gospodarstw domowych jest przynajmniej jeden taki pojazd. Liczba aktywnych
cyklistów rośnie z roku na rok. Jeszcze w 2016 roku co czwarty ankietowany
przyznawał, że uprawia tę dyscyplinę. Już w 2018 roku później ten odsetek wzrósł do
38%. Polacy najczęściej wykorzystują jazdę rowerem do celów rekreacyjnych (87%),
komunikacyjnych (25%) oraz jako sposób dbania o zdrowie fizyczne (34%).
W kontekście oceny poziomu realizacji założeń związanych z rozwojem infrastruktury
rowerowej, istotnymi fragmentami Ewaluacji są odpowiedzi na pytania:
▪

▪

▪

Czy i w jakim stopniu realizacja lokalnych przedsięwzięć z zakresu budowy,
rozbudowy i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach,
w tym tras rowerowych wpłynęła na ukierunkowanie ruchu turystycznego na
tereny o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa naturalnego, oraz w jakim
stopniu przedmiotowa interwencja przyczyniła się do zwiększenia
atrakcyjności tych obszarów w regionie?
Czy i w jakim stopniu realizacja lokalnych przedsięwzięć z zakresu budowy,
rozbudowy i promocji szlaków turystycznych jest komplementarna i spójna
lokalnie? W jakim zakresie trasy te są elementem większej całości a w jakim
zakresie są niewielkimi/fragmentarycznymi interwencjami?
Czy i w jakim stopniu realizacja regionalnego przedsięwzięcia z zakresu
budowy, rozbudowy i promocji tras rowerowych w Małopolsce wpłynęła na
ukierunkowanie ruchu turystycznego na tereny o wysokim potencjale zasobów
dziedzictwa naturalnego, oraz w jakim stopniu przedmiotowa interwencja
przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności tych obszarów w regionie?

W kontekście ruchu rowerowego, niedostosowanie szlaków do turystyki masowej,
brak spójnej sieci szlaków lokalnych i głównych, charakter lokalnych pętli, które nie
nadają się do odbycia dłuższych, wielodniowych podroży oraz brak integracji
z transportem zbiorowym zostały zdefiniowane jako największe wyzwania do
poprawy jakości tej formy spędzania czasu wolnego. Małopolska ze względu na
uwarunkowania geograficzne i krajobrazowe posiada duży potencjał do tworzenia
oferty dla spędzania aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i rowerowych,
w otoczeniu zasobów cennych przyrodniczo, a inwestycje nakierowane na ten sektor
gospodarki wydają się przynosić bardzo pozytywne efekty.
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych doprowadziła do wyższego niż wcześniej
przewidywanego wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin. Wsparcie w zakresie
lokalnych tras turystycznych należy więc ocenić wysoko, gdyż pozytywne
oszacowania przyjętych wcześniej wskaźników potwierdzają trafność
dostosowywania rozwiązań do potrzeb beneficjentów i odbiorców, a także
wydobywają i wzmacniają endogeniczne potencjały na obszarze oddziaływania. Jako
elementy, które mogą mieć najbardziej pozytywne oddziaływanie na wzrost ruchu
rowerowego wyróżnione zostały: tworzenie spójnych połączeń z siecią głównych
szlaków rowerowych, realizacja projektów kompleksowych, tj. uwzględniających,
poza głównym elementem tworzenia tras, także wyposażenie trasy w infrastrukturę
towarzyszącą, poprawiającą komfort podróżującego turysty. Przesłanki do realizacji
takich założeń można znaleźć we wcześniej omawianych dokumentach
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strategicznych i planistycznych i potwierdzają one przyjęte początkowo założenie, że
infrastruktura rowerowa, mimo tego, że jej kompleksowa rozbudowa może wymagać
znaczących nakładów finansowych w pierwszych fazach realizacji projektu, może
stanowić potencjalny motor rozwojowy dla gospodarki regionalnej.
W ramach Ewaluacji zostało zaznaczone, że przeanalizowane projekty mają duże
znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej wspartych obszarów, poprzez
poprawę dostępu do atrakcji historycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych, poprawę
komfortu i bezpieczeństwa użytkowania, rozszerzenie oferty turystycznej, a także
efekt zmniejszenia antropopresji poprzez uporządkowanie terenu i skanalizowanie
ruchu turystycznego. Podejmowane interwencje przyczyniają się więc do realizacji
celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego, poprzez wykreowanie lepszych
warunków do wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego
regionu za sprawą promocji i rozwoju zintegrowanej sieci połączeń rowerowych.
Na podstawie analizy desk research można stwierdzić, że tematyka rozwoju
infrastruktury rowerowej jest szeroko omawiana w dokumentach programowych oraz
raportach i prowadzonych badaniach związanych z zagadnieniami atrakcyjności
turystycznej. Korzyści inwestycji w ten środek transportu można zaobserwować
w wielu aspektach – gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz
funkcjonalnym, co zostało potwierdzone w opracowaniach na szczeblu regionalnym,
krajowym oraz międzynarodowym. Do najkorzystniejszych wymiarów promocji tej
formy aktywnego spędzania czasu należy zaliczyć niski poziom śladu ekologicznego
oraz niwelowanie zanieczyszczenia hałasem w porównaniu z innymi środkami
transportu i przemieszczania się w celach turystycznych. W kwestii gospodarczej,
zostało wielokrotnie podkreślone, że inwestycja w ten sektor turystyki generuje nowe
miejsca pracy dla osób na różnych szczeblach kwalifikacji, a wpływy z turystyki mogą
stanowić istotną część PKB szczególnie w regionach o tak dużym potencjale
turystycznym. W wymiarze społecznym należy podkreślić pozytywne oddziaływanie
na stan fizyczny oraz psychiczny osób spędzających czas w aktywny sposób, co
przekłada się na korzyści finansowe związane z ogólną poprawą zdrowia
społeczeństwa. W kwestii funkcjonalnej należy stwierdzić, że inwestycje
w infrastrukturę rowerową mają pozytywne przełożenie na równomierne rozłożenie
ruchu i mogą pomóc w jego rozładowaniu na najczęściej uczęszczanych trasach przy
stosunkowo niskim nakładzie finansowym oraz możliwości ponownego wykorzystania
istniejącej już infrastruktury. Co więcej została podkreślona możliwość promocji
lokalnej turystyki i dotychczas mniej uczęszczanych tras turystycznych, które za
sprawą polepszenia dostępności mogą rozwinąć swój potencjał gospodarczy w tym
sektorze.
Aby zmaksymalizować korzyści z budowy infrastruktury rowerowej, należy jednak
kierować się pewnymi przesłankami, które powtarzały się w omówionych wcześniej
dokumentach. Bardzo istotne jest tworzenie bezpiecznej infrastruktury oraz dążenie
do stworzenia zintegrowanej sieci szlaków rowerowych. Trasy rowerowe powinny być
klarownie oznakowane i musi towarzyszyć im infrastruktura pomocnicza oraz
odpowiednie zaplecze turystyczne – takie działania doprowadzą do rozwoju kultury
rowerowej w danym regionie i zapewnią odpowiednio bezpieczeństwo, co zachęci
doświadczonych, ale i również nowych rowerzystów do skorzystania z tej formy
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turystyki. Zintegrowana sieć szlaków rowerowych, a także jej promocja, również
stanowią kluczowe aspekty rozwoju tej dziedziny turystyki. Biorąc pod uwagę
obecnie zauważalny trend w skali ogólnoeuropejskiej wskazujący na wzrost
zainteresowania turystyką slow travel oraz wykorzystaniem rowerów do celów
rekreacyjnych, inwestycje w sieci rowerowe wydają się jak najbardziej słuszne,
a kompleksowe podejście do rozbudowy przełoży się na polepszenie ich jakości,
a także konkurencyjności. Małopolska, jako region rozpoznawalny w skali krajowej
oraz europejskiej i niezwykle bogaty w zasoby naturalne oraz kulturowe, posiada
bardzo wysoki potencjał turystyczny, a działania wspierające rozwój i promocję
turystyki rekreacyjnej opierającej się na ruchu rowerowym mogą stanowić motor
rozwojowy tego obszaru Polski, co zostało potwierdzone w licznych dokumentach
programowych i strategicznych.

3.2. CEL I ZAKRES BADANIA
Celem badania było określenie, w jaki sposób interwencje podjęte w ramach RPO
WM na lata 2014-2020, w szczególności związane z poddziałaniami 6.1.4 i 6.1.5
w zakresie tworzenia tras, ścieżek, szlaków rowerowych w Małopolsce są
komplementarne w stosunku do istniejącej infrastruktury rowerowej w regionie i jaki
jest wpływ zrealizowanych przedsięwzięć na ruch rowerowy. Analiza wyników
badania miała również na celu ocenę, w jakim stopniu podjęte działania oddziałują
na efektywność i dostępność wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
w Małopolsce.
Głównym wskaźnikiem, który służył przeprowadzeniu ewaluacji było określenie liczby
osób korzystających z tras rowerowych – wzrost bądź spadek ruchu rowerowego
bezpośrednio informował o wpływie dofinansowania tras rowerowych na rozwój
turystyki.
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji określone zostały problemy, jakie pojawiły się
przy realizacji działań w ramach RPO oraz czynniki wpływające na wykorzystanie
zasobów kulturowych i przyrodniczych w wyniku wdrażania projektów finansowanych
z RPO. Na tej podstawie określne zostały rekomendacje, które pozwolą na
wskazanie, jakie zmiany powinny zajść w przypadku wdrażania podobnych projektów
w przyszłości i jakie należy podjąć w tym celu działania.
Celami szczegółowymi badania było m.in.:
▪ Oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce
w 2021 r.;
▪ Ocena zwiększenia dostępności i efektywności wykorzystania zasobów
naturalnych i kulturowych Małopolski w oparciu o wyliczony wskaźnik w 2021 r.;
▪ Ocena trwałości zapewnienia dostępności wykorzystania zasobów naturalnych
i kulturowych Małopolski w oparciu o wyliczony wskaźnik w 2021 r.;
▪ Sformułowanie wniosków/rekomendacji w kontekście dostępności i efektywności
wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski w oparciu o
wyliczony wskaźnik w 2021 r.
Uszczegółowienie do celów stanowią następujące pytania badawcze:
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1) Ile km tras/ścieżek/szlaków rowerowych istnieje w całej sieci dostępnych tras
rowerowych w Małopolsce?
2) Na których odcinkach tras/ścieżek/szlaków rowerowych nie dokonuje się
pomiaru ruchu osób korzystających z tych tras?
3) Ile w 2021 r. wynosi wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego pn.:
Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie?
4) Czy wartość ta się zwiększyła w stosunku do wartości bazowej wskaźnika
określonej w RPO WM, jeśli tak to o ile i jakie były tego przyczyny?
5) Czy wartość́ ta się zmniejszyła w stosunku do wartości bazowej wskaźnika
określonej w RPO WM, jeśli tak to, dlaczego, jakie były tego przyczyny?
6) Czy wartość ta pozostała bez zmian w stosunku do wartości bazowej
wskaźnika określonej w RPO WM, jeśli tak to, dlaczego, jakie były tego
przyczyny?
7) Czy interwencja w zakresie tras/ścieżek/szlaków rowerowych wspieranych w
zakresie działania 6.1.4 i 6.1.5 w oparciu o wartości wyliczonego w 2021 r.
wskaźnika: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie,
przyczyniła się do zwiększenia dostępności i efektywności wykorzystania
zasobów naturalnych I kulturowych Małopolski, jeśli tak to, w jaki sposobów,
jeśli nie to, dlaczego?
8) Czy interwencja w zakresie tras/ścieżek/szlaków rowerowych wspieranych w
zakresie działania 6.1.4 i 6.1.5 w oparciu o wartości wyliczonego w 2021 r.
wskaźnika: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie, jest
trwała w kontekście dostępności i efektywności wykorzystania zasobów
naturalnych i kulturowych Małopolski, jeśli nie to, jaka jest przyczyna?
9) Jakie wnioski należy wyciągnąć́ w kontekście dostępności i efektywności
wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski w oparciu o
wskaźnik wyliczony w 2021 r.: Liczba osób korzystających z tras rowerowych
w regionie?
Dodatkowo w ramach badania ewaluacyjnego wykonawca podjął próbę odpowiedzi
na pytania:
1) Jakie są mocne i słabe strony interwencji w zakresie tras/ścieżek/szlaków
rowerowych wspieranych w zakresie działania 6.1.4 i 6.1.5?
2) Czy można wskazać nieplanowane efekty interwencji, a jeśli tak, to jakie?

3.3. KRYTERIA EWALUACYJNE
W prowadzonym badaniu ewaluacyjnym uwzględnione zostały następujące kryteria:
▪

▪

Użyteczność, pozwalająca ocenić na ile rzeczywiste efekty projektów
zrealizowanych w ramach wsparcia tras/szlaków rowerowych z RPO WM
2014-2020 są zgodne z potrzebami jego odbiorców.
Trwałość, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie efekty
wsparcia w ramach wybudowanych tras/szlaków rowerowych z RPO WM
2014-2020 są długotrwałe i co zmieniło się w społeczności i otoczeniu
Małopolan od zakończenia wdrażania tych projektów.
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3.4. ZAKRES BADANIA
W ramach badania wykonana została inwentaryzacja wszystkich
ścieżek/tras/szlaków rowerowych w województwie małopolskim oraz
przeprowadzono pomiar ruchu na odcinkach, bezpośrednio
połączonych/przecinających istniejące trasy VeloMalopolska. W związku z tym
badaniem objęte zostały wszystkie gminy województwa małopolskiego (182
jednostki) oraz w szczególny sposób beneficjenci poddziałania 6.1.4 i 6.1.5 RPO WM
2014-2020, którzy otrzymali wsparcie na budowę tras/szlaków rowerowych:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
Fundacja Sądecka
Gmina Babice
Gmina Brzeszcze
Gmina Gdów
Gmina Grybów
Gmina Krynica-Zdrój
Gmina Miasto Bochnia
Gmina Raba Wyżna
Gmina Wierzchosławice
Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
Miasto Gorlice
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Powiat Limanowski
Tarnowska Organizacja Turystyczna
Województwo Małopolskie (beneficjent podziałania 6.1.5)

4. METODOLOGIA BADANIA
Ewaluacja oparta została na teorii programu (ang. theory-based evaluation, TBE), co
oznacza, że w badaniu nacisk położony został nie tylko na zmierzeniu określonego
efektu, ale jej celem jest odpowiedź na pytanie dlaczego i w jakim sposób podjęta
interwencja przynosi zamierzone bądź niezamierzone rezultaty. Takie podejście
pozwala na budowanie wniosków umożliwiających modyfikację bądź tworzenie nowej
interwencji.
Dane i informacje do badania zostały zebrane w wyniku szeroko rozumianej
triangulacji. Triangulacja to schemat działania pozwalający na wzniesienie się ponad
osobiste preferencje związane z określonymi metodologiami. Jak wskazuje
N. Denzin, łączenie w obrębie ewaluacji różnych metod i perspektyw badaczy
umożliwia przezwyciężenie ułomności badań prowadzonych przez jednego badacza
i/lub przy użyciu jednej metody11.
W związku z tym koncepcja badawcza stosowana przez Wykonawcę uwzględniała
przestrzeganie poniższych zasad:

11

Denzin N.K., The Research Act, Chicago 1970, Aldine
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1) triangulacji metodologicznej, oznaczającej zróżnicowanie źródeł danych,
metod/technik badawczych i perspektyw badawczych, co gwarantuje
zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go
kompleksowej analizie i ocenie;
2) podejścia eksperckiego, które oznacza, że w trakcie realizacji badania
wykonawca korzystał nie tylko z informacji uzyskanych od ekspertów
wewnętrznych, ale również od ekspertów zewnętrznych;
3) kontekstowości wyjaśniania, co oznacza, że każdej identyfikacji zjawisk
zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyć będzie
podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie (ustalanie i podanie ich
przyczyn) oraz informacje o okolicznościach wystąpienia przedmiotowych
zjawisk.
Poniżej przedstawione zostały główne informacje na temat kroków, jakie zostały
podjęte, aby zrealizować badanie.
ANALIZA DESK RESEARCH – OPRACOWANIE KONTEKSTU BADANIA
Pierwszym elementem realizowanego badania było przeprowadzenie analizy desk
research, której głównym celem było opracowanie kontekstu badania i określenie
przesłanek stanowiących podstawę do prowadzenia założonej interwencji. Na tym
etapie szczegółowo przeanalizowano dokumenty na szczeblu unijnym, krajowym
oraz regionalnym związane z tematem badania. Wyniki tej analizy zostały
zaprezentowane w rozdz. 3 niniejszego raportu.
INWENTARYZACJA TRAS/SZLAKÓW ROWEROWYCH
Kolejnym krokiem w prowadzonym badaniu było wykonanie inwentaryzacji
tras/szlaków rowerowych. Na potrzeby jej przygotowania przyjęto definicję
szlaków/tras turystycznych zastosowaną w Regulaminie konkursu nr
RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 6 Oś Priorytetowa, Działanie 6.1, Poddziałanie
6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR:
Szlak turystyczny/trasa turystyczna – zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków
turystycznych PTTK szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca
do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i
wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej
przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej
porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie
stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).
W ramach inwentaryzacji przeanalizowane zostały:
a) turystyczne mapy rowerowe dla całego województwa, subregionów, regionów
geograficznych itp.
b) materiały, szczególnie mapy, podmiotów zajmujących się promowaniem
subregionów lub turystyką, tj.:
▪ lokalne organizacje turystyczne,
▪ stowarzyszenia i związki gmin/powiatów, w tym MOFy,
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▪
▪
▪
▪
▪

lokalne grupy działania,
PTTK,
parki narodowe,
parki krajobrazowe,
gminy, powiaty.

Dostępne materiały zawierające dane przestrzenne oraz materiały kartograficzne
zostały naniesione na podkład mapowy. Na podstawie powyższych
dokumentów/materiałów możliwe było określenie przebiegu szlaków/tras oraz
w części kto jest zarządzającym poszczególnych odcinków. Długość tras/szlaków
bądź łączna długość ścieżek w przypadku gmin została wskazana na podstawie
powyższych materiałów bądź w przypadku braku takich informacji została obliczona
na podstawie wyrysowanych w programie ArcGIS poszczególnych tras/szlaków.
Inwentaryzacja składa się z części graficznej i opisowej (tabelarycznej). Część
graficzna wykonana została z wykorzystaniem oprogramowania GIS, na podkładzie z
mapy World Light Gray Canvas Base lub OpenStreetMap. W części tabelarycznej
przedstawione zostały takie informacje jak rodzaj trasy, długość całej trasy, punkt
startowy i końcowy odcinka (współrzędne), gmina przez którą przebiega trasa/szlak,
zarządca trasy, miejsca prowadzenia pomiarów (współrzędne), połączenie odcinka
z VeloMałopolska (tak/nie) oraz uwagi do inwentaryzacji naniesione na podstawie
informacji udzielonej telefonicznie od gmin lub z odpowiedzi z geoankiety.
Poszczególne mapy inwentaryzacje stanowią załącznik do raportu.
BADANIE CAWI/GEOANKIETA
W trakcie wykonywania inwentaryzacji rozpoczęto realizację badania CAWI (ankieta
internetowa) (ang. computer-assisted web interview – wspomagany komputerowo
wywiad przy pomocy strony internetowej). Było to dodatkowe źródło informacji,
a także podstawa do weryfikacji opracowanej inwentaryzacji. Ponadto uczestnikom
badania zadane zostały pytania umożliwiające ocenę wpływu istniejących
i budowanych ścieżek rowerowych na korzystanie z zasobów naturalnych
i kulturowych województwa małopolskiego. Zaproszenie do wzięcia udziału w
badaniu zostało rozesłane do:
a) przedstawicieli wszystkich gmin w Małopolsce (182),
b) 16 beneficjentów podziałania 6.1.4. oraz 6.1.5, którzy otrzymali wsparcie na
budowę tras/szlaków rowerowych, tj.:
▪ Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
▪ Fundacja Sądecka
▪ Gmina Babice
▪ Gmina Brzeszcze
▪ Gmina Gdów
▪ Gmina Grybów
▪ Gmina Krynica-Zdrój
▪ Gmina Miasto Bochnia
▪ Gmina Raba Wyżna
▪ Gmina Wierzchosławice
▪ Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
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▪
▪
▪
▪
▪

Miasto Gorlice
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Powiat Limanowski
Tarnowska Organizacja Turystyczna
Województwo Małopolskie (beneficjent podziała 6.1.5)

Badanie CAWI składało się z dwóch elementów:
▪
▪

geoankiety,
ankiety internetowej.

Łącznie w badaniu wzięły udział 132 gminy i wszyscy beneficjenci podziałania 6.1.4.
oraz 6.1.5. W kolejnych latach (2022-2023) wykonawca będzie dążył do uzupełnienia
informacji w zakresie inwentaryzacji, tak aby analizować materiał opierający się na
danych ze wszystkich gmin woj. małopolskiego.
Kwestionariusze badania znajdują się w załączniku nr 1 do raportu.
POMIAR RUCHU I OSZACOWANIE WSKAŹNIKA REZULTATU
DŁUGOTERMINOWEGO
Równolegle do prowadzonych działań inwentaryzacyjnych prowadzone były
rzeczywiste pomiary ruchu stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźnika
długoterminowego. Szczegółowe informacje nt. miejsc pomiaru oraz natężenia na
poszczególnych trasach/szlakach zostały przedstawione w rozdz. 5.1.3 niniejszego
raportu. Podkreślenia wymaga fakt, że nie było możliwości, aby przeprowadzić
pomiary w czasie rzeczywistym dla wszystkich odcinków tras, dlatego też przyjęto
założenia, które zostały przedstawione w poniższych krokach związanych
z obliczeniem wskaźnika długoterminowego.
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Poniżej przedstawiona została szczegółowa metodologia obliczona wartość rocznej
liczby użytkowników dla poszczególnych badanych odcinków.
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1) Przeprowadzenie analizy rozkładu natężenia ruchu rowerowego
w poszczególnych miesiącach roku (krok 2.a)
Rozkład rocznego ruchu rowerowego z podziałem na miesiące został oszacowany na
podstawie danych ze stałych punktów pomiarowych będących w posiadaniu ZDW
w Krakowie (dane z okresu 12 miesięcy: 10.2020 - 09.2021). Pomiary ZDW dla
punktów: Jankowice, Nowy Sącz, Ostrów, Oświęcim, Stary Sącz - Barcice, Szczucin,
Ujście Solne zostały wykorzystane do wyznaczenia rocznego rozkładu rowerowego,
a oszacowania dla każdego miesiąca zostały uzyskane poprzez wyliczenie udziału
natężenia ruchu rowerowego z danego miesiąca w odniesieniu do wartości z całego
roku. Roczny rozkład ruchu rowerowego dla okresu październik 2020 – wrzesień
2021 przedstawia Wykres 1.
Wykres 1. Roczny rozkład ruchu rowerowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Krakowie

Procentowy udział ruchu rowerowego pojedynczych miesięcy w rozkładzie rocznym
umieszczono w tabeli nr 1.
Tabela 1. Procentowy udział ruchu rowerowego pojedynczych miesięcy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Krakowie

Największe wartości odnośnie natężenia ruchu rowerowego są zauważalne
w miesiącach czerwiec (20,74% rocznego ruchu) oraz lipiec i sierpień (odpowiednio
16,62% i 16,23% rocznego ruchu). Najmniejsze wartości zostały zanotowane
w styczniu (1,14% rocznego ruchu rowerowego).
2) Kolejnym krokiem była analiza dobowego rozkładu natężenia ruchu
rowerowego dla dni tygodnia oraz dla dni weekendowych (krok 2.b)
Rozkład dobowy ruchu rowerowego został oszacowany na podstawie danych ze
stałych punktów pomiarowych będących w posiadaniu ZDW w Krakowie (dane
z dwutygodniowego okresu: 26.07.2021 - 8.08.2021). Pomiary ZDW dla punktów:
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Jankowice, Nowy Sącz, Ostrów, Oświęcim, Stary Sącz - Barcice, Szczucin, Ujście
Solne zostały wykorzystane do wyznaczenia dobowego rozkładu rowerowego
oddzielnie dla dni tygodnia (poniedziałek - piątek) i dni weekendowych (sobota niedziela). Oszacowania dla każdej godziny zostały uzyskane poprzez wyliczenie
średniego udziału natężenia ruchu rowerowego z danej godziny w odniesieniu do
wartości z całego dnia. Dobowy rozkład natężenia ruchu rowerowego
zaprezentowano na wykresie nr 2.
Wykres 2. Dobowy rozkład natężenia ruchu rowerowego dla dni tygodnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Krakowie

Największe natężenia ruchu rowerowego występuje w godzinach 19:00 - 20:00 (14,
36% dziennego natężenia), 18:00 - 19:00 (13,73% dziennego natężenia).
Najmniejsze oszacowania występują dla godzin 0:00 - 3:00 (po 0,04% dla każdej
z tych godzin).
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Wykres 3. Dobowy rozkład natężenia ruchu rowerowego dla dni weekendowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Krakowie

Największe natężenia ruchu rowerowego występuje w godzinach 16:00 - 17:00
(13,18% dziennego natężenia), 17:00 - 18:00 (12,55% dziennego natężenia).
Najmniejsze oszacowania występują dla godziny 2:00 - 3:00 (0,02% dziennego
natężenia)
Przeprowadzone obliczenia zostały użyte w dalszej części badania do przeliczenia
cząstkowych danych z nowo dodanych punktów pomiarowych, gdzie pomiary
prowadzone były przez 4 godziny w ciągu dnia. Dzięki dobowym rozkładom
natężenia ruchu rowerowego i wiedzy na temat udziału ruchu rowerowego w danych
przedziałach czasowych w odniesieniu do całego dnia możliwe było oszacowanie
dziennego natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych z 4 godzin. Do tych
przeliczeń użyto wzoru:

3) Następnie określono średnią wartość natężenia ruchu rowerowego
w dniu tygodnia oraz w dniu weekendowym na podstawie badań
własnych i wartości dobowego rozkładu natężenia ruchu rowerowego
(krok 7.a)
Na podstawie badań własnych, pomiarów ZDMK w Krakowie i innych gmin oraz
wartości dobowych rozkładów natężenia ruchu rowerowego, na podstawie których
dane z 4-godzinnych pomiarów zostały przeliczone do natężeń dziennych, dokonano
obliczeń średniego dobowego natężenia ruchu rowerowego na danych odcinkach.
W tym celu wykorzystano siatkę punktów pomiarowych i zestawiono ze sobą wyniki
pomiarów z początku i z końca danego odcinka. Wyniki z tych dwóch pomiarowych
uśredniono, aby oszacować średnią dzienną liczbę użytkowników danego odcinka.
Takie przeliczenia zostały sporządzone dla wszystkich pomiarów - zarówno w dni
robocze jak i w weekendy.
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4) Kolejnym krokiem było określenie wartości ruchu rowerowego dla
miesiąca, w którym prowadzony jest rzeczywisty pomiar ruchu (krok 7.b)
Kolejnym krokiem wyliczenia wskaźnika była oszacowanie natężenia ruchu
rowerowego w przeliczeniu miesięcznym. W celu sporządzenia rozkładu
miesięcznego oraz oszacowania, jaki udział w ruchu miesięcznym mają dni tygodnia
oraz dni weekendowe, posłużono się wynikami dziennych pomiarów ZDW dla
punktów: Jankowice, Nowy Sącz, Ostrów, Oświęcim, Stary Sącz - Barcice, Szczucin,
Ujście Solne z miesięcy sierpień i wrzesień 2021 roku.
Poniżej informacyjnie zamieszczono wykresy prezentujące rozkład ruchu
rowerowego w miesiącach sierpień (wykres 4) i wrzesień (wykres 5) 2021 r.
zarejestrowany w punktach pomiarowych Jankowice, Nowy Sącz, Ostrów, Oświęcim,
Stary Sącz - Barcice, Szczucin, Ujście Solne.
Wykres 4. Miesięczny rozkład natężenia ruchu rowerowego - sierpień 2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Krakowie
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Wykres 5. Miesięczny rozkład natężenia ruchu rowerowego – wrzesień 2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Krakowie

Aby oszacowań, jaki udział w ruchu miesięcznym mają dni tygodnia oraz dni
weekendowe, posłużono się poniższymi wzorami. Wartości obliczono oddzielnie dla
miesięcy sierpień oraz wrzesień.

Na podstawie danych miesięcznych wyliczono, że w sierpniu 2021 r. ruch w dni
robocze odpowiadał łącznie za 49,85% ruchu rowerowego w całym miesiącu, a ruch
rowerowy w weekendy za 50,15% miesięcznego ruchu. We wrześniu 2021 r. ruch
w dni robocze odpowiadał łącznie za 47,21% ruchu rowerowego w całym miesiącu,
a ruch rowerowy w weekendy za 52,79% miesięcznego ruchu.
Następnie obliczono, za jaki procent ruchu rowerowego odpowiada średnio jeden
dzień - takie przeliczniki przygotowano oddzielnie dla ruchu w dni tygodnia oraz dla
ruchu w dni weekendowe. Poniżej zamieszczono wzory, którymi posłużono się
w celu obliczenia tych wartości:

Jeden dzień roboczy odpowiadał średnio za 4,55% ruchu rowerowego w dni tygodnia
na przestrzeni miesiąca, a jeden dzień weekendowy za 11,11% ruchu rowerowego
weekendowego w miesiącu sierpień.
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Jeden dzień roboczy odpowiada średnio za 4,55% ruchu rowerowego w dni tygodnia
na przestrzeni miesiąca, a jeden dzień weekendowy za 12,50% ruchu rowerowego
weekendowego w miesiącu wrzesień.
Tak przygotowane przeliczniki można było dalej zastosować do przeliczenia danych
pochodzących z pomiarów własnych z uwzględnieniem danych ZDW. Średnia
dzienna liczba użytkowników danego odcinka wyliczona w punkcie 3, została
przeliczona według poniższych wzorów w celu poznania wartości miesięcznego
ruchu rowerowego w dni tygodnia oraz w dni weekendowe dla każdego odcinka:

Na podstawie powyższych wyliczeń obliczono miesięczny ruch rowerowy dla
każdego odcinka na podstawie wzoru:

5) Następnie określono roczne natężenie ruchu rowerowego na podstawie
wartości ruchu rowerowego z miesięcy pomiarów oraz rocznego
rozkładu ruchu rowerowego (krok 7.c)
Na podstawie wcześniej wyliczonego rocznego rozkładu natężenia ruchu
rowerowego z podziałem na miesiące (punkt 1 i wiedzy na temat udziału ruchu
rowerowego w danym miesiącu w odniesieniu do całego roku możliwe było
oszacowanie rocznego natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych
z miesiąca. Do tych przeliczeń użyto wzoru:

6) Ostatnim krokiem było określenie wartości rocznej liczby użytkowników
ruchu rowerowego dla badanych odcinków (krok 7.d i e)
Znając liczbę rowerzystów na danym odcinku w skali roku, policzono roczną pracę
przewozową danego odcinka według wzoru:

Takie przeliczenie powtórzono dla wszystkich badanych odcinków, a następnie je
zsumowano w celu poznania rocznej pracy przewozowej danego typu trasy.
Końcowym przeliczeniem było oszacowanie liczby osób korzystających z tras
rowerowych danego typu w regionie przy założeniu, że średnia długość podróży
turysty rowerowego wynosi 50 km.
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Ta wartość stanowi finalny wskaźnik służący do pomiaru wskaźnika rezultatu
długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020.
BADANIA JAKOŚCIOWE
Kolejnym krokiem ewaluacji było przeprowadzenie badań jakościowych, które
pozwoliły na skonfrontowanie otrzymanych wyników ilościowych i przeprowadzonej
analizy desk research z opiniami ekspertów zajmującymi się branżą turystyczną,
a przede wszystkim posiadającymi wiedzę związaną z rozwojem sieci tras/szlaków
rowerowych.
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały dwa indywidualne wywiady
pogłębione z przedstawicielami:
▪

▪

Zarządu Dróg Wojewódzkich – jednostki organizacyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednocześnie beneficjenta
działań w ramach RPO WM,
Departamentu Turystki UMWM, Zespołu ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Celem wywiadów było m.in. poznanie wpływu realizowanych projektów w ramach
RPO WM na lata 2014-2020 na wykorzystanie zasobów kulturalnych i przyrodniczych
woj. małopolskiego oraz ocena trwałości zmian, jakie zaszły w tym zakresie.
Dyspozycje do wywiadów IDI znajdują się w załączniku nr 2.
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
W ramach badań jakościowych przeprowadzony został również zogniskowany
wywiad grupowy (FGI). W badaniu fokusowym wzięło udział 5 ekspertów, byli to
przedstawiciele:
▪
▪
▪
▪
▪

Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów,
Krynickiej Organizacji Turystycznej,
Tarnowskiej Organizacji Turystycznej,
Biura Turystyki Rowerowej - Bike Trip,
Fundacji Mapa Pasji.

Przeprowadzenie badania fokusowego było szczególnie istotne w kontekście
wyznaczonych kryteriów ewaluacji, które wprost odnoszą się do potrzeb
użytkowników ścieżek rowerowych w Małopolsce.
Dyspozycje do wywiadu FGI znajdują się w załączniku nr 3.
Panel delficki
Kolejnym elementem realizowanego badania było przeprowadzenie panelu
delfickiego. Panel delficki składał się z dwóch tur.
▪

w pierwszej turze za pomocą poczty elektronicznej do ekspertów rozesłany
został kwestionariusz, zawierający pytania otwarte. Eksperci odpowiadali na
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▪

pytania, odwołując się do własnej wiedzy i doświadczenia oraz źródeł
zastanych,
w drugim etapie badania rozesłane zostały zestawienia odpowiedzi
udzielonych w pierwszym etapie do ekspertów. Zadaniem uczestników
badania było odniesienie się do odpowiedzi pozostałych ekspertów.

W badaniu zgodnie z założeniami wzięło udział trzech ekspertów. Do panelu zostały
zaangażowane inne osoby niż do zogniskowanego wywiadu grupowego. Wśród
ekspertów biorący udział w badaniu Delphi znaleźli się:
▪
▪

▪

specjalista w zakresie polityki transportowej, autor podręczników
o projektowaniu infrastruktury rowerowej i wpływie transportu na środowisko,
przedstawiciel Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, opracował m.in.
„Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" oraz jest
odpowiedzialny za rowerową nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym,
bloger, dziennikarz, współpracujący ze stowarzyszeniami rowerowymi
i jednostkami samorządu terytorialnego m.in. przy promocji VeloMałopolska.

Kwestionariusz badania Delphi znajduje się w załączniku nr 4.
Wnioski z przeprowadzonych badań posłużyły do opracowania rekomendacji na
przyszłość, które zostaną omówione podczas warsztatu rekomendacyjnego,
stanowiącego ostatni element badawczy prac nad opracowaniem raportu
końcowego.

5. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA
5.1. SIEĆ TRAS/SZLAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE
WOJ. MAŁOPOLSKIEGO - INWENTARYZACJA
5.1.1. OGÓLNE INFORMACJE NT. ZINWENTARYZOWANYCH
TRAS/SZLAKÓW ROWEROWYCH
Inwentaryzacja dotyczyła szlaków rowerowych na terenie województwa
małopolskiego, których szkieletem są trasy VeloMałopolska. Ponadto na system
ścieżek rowerowych składają się również:
▪
▪
▪
▪

szlaki rekomendowane12,
trasy współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
szlaki rowerowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz
tras/szlaki, w tym drogi rowerowe w miastach i gminach Małopolski.

Szlaki rekomendowane – ilekroć w raporcie jest mowa o szlakach
rekomendowanych należy przez to rozumieć szlaki przedstawione na stronie
https://narowery.visitmalopolska.pl/c/portal/layout?p_l_id=1852273&p_v_l_s_g_id=0
38
12

Rysunek 1. Mapa tras rowerowych w województwie małopolskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velomalopolska, PTTK, ZDW, dane gmin
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VeloMałopolska to główne trasy rowerowe, które łączą duże ośrodki miejskie
województwa oraz przebiegają przez obszary turystyczne i cenne przyrodniczo
regionu. Trasy charakteryzują się przebiegami oddzielonymi od ruchu
samochodowego oraz w większości utwardzoną nawierzchnią. Powstały
w miejscach, w których jest dobry dostęp transportowy tzn. do szlaków można się
dostać zarówno komunikacją indywidualną jak i zbiorową (autobusy, kolej).
Istniejące odcinki tras w ramach VeloMałopolska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wiślana Trasa Rowerowa – 217 km
VeloMetropolis (EuroVelo 4) - 204 km
VeloRaba – 18 km
VeloRudawa – 6 km
VeloPrądnik - 2 km
VeloDunajec – 161 km
VeloNatura (EuroVelo11) - 136 km

Szczegółowy podział tras na odcinki znajduje się w załączniku nr 5.
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Rysunek 2. Mapa tras VeloMałopolska

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velomalopolska, podkład: ESRI Basemap
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Rekomendowane szlaki rowerowe13 to trasy istniejące na terenie województwa,
których wybór można dopasować do umiejętności użytkowników. Często ich nazwy
mają źródło w bliskiej lokalizacji do miejsc, atrakcji turystycznych. Są to trasy lokalne,
krótkie lub krajowe czy międzynarodowe, dla długodystansowych, zaawansowanych
rowerzystów:
1. AquaVelo – 93 km
2. Babia Góra Trails – 23 km
3. Beskidzki Szlak Rowerowy – 67 km
4. Bogumiłowice PKP - Szczepanów (niebieski) - 31 km
5. Brzeszcze na rowerze – 15 km
6. Bursztynowy Szlak Greenways – 244 km
7. Dąbrowa Tarnowska - Tarnów Mościce - 29 km
8. Enklawa Aktywnego Wypoczynku – 36 km
9. Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd – 88 km
10. Karpacki Szlak Rowerowy – 179 km
11. Karpacki Szlak Rowerowy – wariant łososiński - 36 km
12. Na Bacówkę nad Wierchomlą oraz pętla Kotylniczy Wierch – 30 km
13. Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki – 33 km
14. Pętla Spiska – 62 km
15. Pętla wokół Myślenic - 16 km
16. Rowerowy Szlak Doliny Karpia – 86 km
17. Rowerowy Pierścień Solny “Salina Cracoviensis” - 89 km
18. Sal de Bochegna - łącznik “Salina Cracoviensis” - 21 km
19. Łącznik Rzezawski i Nowowiśnicki “Salina Cracoviensis” - 33 km
20. Skarby Blisko Krakowa – Trasa nr 2 – Malowniczymi zakątkami gminy
Skawina – 43 km
21. Szlak Dolnej Drwinki – 16 km
22. Czarny szlak od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach – 7 km
23. Szlak Rowerowy Doliną Dłubni - 47 km
24. Szlak Rowerowy im. Żeleńskich - 50 km
25. Szlak Wokół Tatr - trasa chochołowsko-wierchowa – 12 km
26. Szlak Wokół Tatr - łącznik Czarny Dunajec – Podczerwone – 4 km
27. Szlak Wokół Tatr - Ludźmierz-Krauszów-Morawczyna-Pyzówka - 10 km
28. Szlak Wokół Tatr - pętla dookoła miasta Nowy Targ – 9 km
29. Szlak Wokół Tatr – Harenda - Ratułów - 15 km
30. Szlak Wokół Tatr – trasa główna - 57 km
31. Szlak Wód Mineralnych – 31 km
32. Tarnów Mościce - Ciężkowice (szlak niebieski) - 44 km
33. Tarnów Mościce - Ciężkowice (szlak zielony) - 91 km
34. Tarnów Mościce - Szczepanów (szlak czerwony) - 24 km
35. Transgraniczny Szlak Rowerowy – 69 km

Szlaki rekomendowane – ilekroć w raporcie jest mowa o szlakach
rekomendowanych należy przez to rozumieć szlaki przedstawione na stronie
https://narowery.visitmalopolska.pl/c/portal/layout?p_l_id=1852273&p_v_l_s_g_id=
13
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36. Trasa Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - część północna od Huby do
Sromowiec – 22 km
37. Trasa rowerowa Grodzisko oraz Skansen – 18 km
38. Wokół gminy Trzebinia – 49 km
39. Wokół Mogielicy – 20 km
40. Zalew Chechło - Puszcza Dulowska – Rudno – 14 km
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Rysunek 3. Mapa szlaków rekomendowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velomalopolska
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Trasy współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to głównie odcinki VeloMałopolska
i kilka szlaków rekomendowanych. Ponadto sfinansowane przez RPO WM na lata
2014-2020 są lokalne trasy rowerowe miast i gmin Małopolski. Szlaki charakteryzują
się dobrą, w większości utwardzoną nawierzchnią. Są to:
1. Wiślana Trasa Rowerowa, VeloMetropolis (EuroVelo 4) odcinek: BrzeszczeSkawina – 83 km
2. Wiślana Trasa Rowerowa odcinek: Chobot-Szczucin – 109 km
3. VeloRaba odcinek: Mikluszowice - Uście - 9 km
4. VeloMetropolis (EuroVelo 4) odcinek: Niepołomice-Jodłówka - 91 km
5. VeloDunajec odcinek: Ostrów-Wietrzychowice – 26 km
6. VeloDunajec odcinek: Zabrzeż-Stary Sącz - 28 km
7. VeloDunajec odcinek: Zakopane-Sromowce – 72 km
8. VeloRudawa odcinek: Zabierzów-Balice – 3 km
9. VeloDunajec odcinek: Wierzchosławice-Dwudniaki – 4 km
10. VeloDunajec, VeloNatura (EuroVelo 11) odcinek: Stary Sącz-Wielogłowy – 14
km
11. VeloDunajec, VeloNatura (EuroVelo 11) odcinek: Czchów - Wróblowice – 12
km
12. VeloNatura (EuroVelo 11) odcinek: Barcice-Stary Sącz - 10 km
13. VeloDunajec odcinki na terenie gminy Ochotnica Dolna – 6 km
14. VeloDunajec odcinek na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – 4 km
15. VeloDunajec odcinek na terenie gminy Szczawnica – 3 km
16. VeloKrynica - 8 km
17. Brzeszcze na rowerze – 15 km
18. Trasa rowerowa Grodzisko oraz Skansen – 18 km
19. Wokół Mogielicy – 20 km
20. Szlak Wód Mineralnych – 31 km
21. Trasy pieszo-rowerowe w Gorlicach – 2 km
22. Dolina Raby – 10 km
23. Szlak rowerowy Miasto Limanowa – 3 km
24. Szlak rowerowy gmina Kamienica – 16 km
25. Turisticus Bochnia – trasa rowerowa Tour de Kopalnia – 5 km
26. Trasy rowerowe w gminie Grybów - 84 km
27. Szlak turystyczny gminy Raba Wyżna - 5 km
28. Ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze w Starym-Sączu - Centra
Aktywnego Wypoczynku – 7 km
29. EnoVelo - część 1 – 89 km
30. EnoVelo - część 2 – 2 km
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Rysunek 4. Mapa tras współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych beneficjentów
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Szlaki rowerowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego to część
projektów Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK o nazwie "Góry bez granic integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny", "Wsparcie turystyki
aktywnej w Małopolsce poprzez renowację i doposażenie szlaków turystycznych oraz
rozbudowę portalu http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/ o aplikacje mobilne.
Promocja wybranych szlaków pieszych poprzez budowę nowej oferty regionu pt.
„Lotnicze ślady w Małopolsce”" i "Szlaki turystyczne w Małopolsce - integracja
różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny kompleksowy produkt
regionalny" , którego celem było uporządkowanie szlaków, informacji o ich
przebiegach oraz stworzenie regionalnej bazy szlaków turystycznych. Wytyczono
i oznaczono je w latach 2007-2013. Ze względu na długi okres czasu od ich
powstania, obecnie niektóre szlaki są zaniedbane lub nieoznaczone w terenie.
Istniejące szlaki PTTK to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Alwernia - Rudno (szlak żółty) - 29 km
Bacówka PTTK nad Wierchomlą - Hala Łabowska (szlak zielony) - 9 km
Bacówka PTTK nad Wierchomlą - Szczawnik (szlak niebieski) - 13 km
Bielany - Mały Malec pn. (szlak czarny) - 2 km
Brody - Marcyporęba (szlak zielony) - 16 km
Brzanka - Cieżkowice Przedmieście Wielkie (szlak czerwony) - 23 km
Brzeszcze Zarudzie - Głębowice (szlak niebieski) - 22 km
Brzeszcze Zarudzie - Wola (szlak czarny) - 7 km
Brzeźnica - Osiek Stawy (szlak czerwony) - 43 km
Brzeźnica PKP - Wielkie Drogi (szlak żółty) - 11 km
Brzozowy Szlak Rowerowy (szlak niebieski) - 20 km
Bugaj Zakrzewski - Kalwaria Zebrzydowska rynek (szlak czarny) - 3 km
Bystra Podhalańska - Bystra Podhalańska (szlak zielony) - 31 km
Chełm - Załazie (szlak zielony) - 7 km
Chochołów - Koniówka (szlak czerwony) - 5 km
Chodźcie na Turbacz - trasa nr 4 (szlak żółty) - 6 km
Cichawka - Kamionna rozdroże (szlak niebieski) - 14 km
Czajki - Oświęcim most Piastowski (szlak zielony) - 22 km
Czchów - Czchów (szlak czerwony) - 15 km
Czernichów - Nidek (szlak czerwony) - 32 km
Czerwony Szlak Rowerowy pod Lubań (szlak czerwony) - 8 km
Do cmentarza nr 357 z I wojny światowej (szlak niebieski) - 1 km
Dobra - Łopień (szlak żółty) - 4 km
Droga Jakubowska (szlak zielony) - 18 km
Droga Skotnicka (szlak czarny) - 2 km
Duża Pętla Rowerowa (szlak czarny) - 34 km
Dwory II - Woźniki (szlak niebieski) - 24 km
Dwór Sygneczów - Janowice (szlak czarny) - 2 km
EV11 / Velo Natura (szlak czarny) - 54 km
Frydrychowice - Chocznia Górna (szlak czarny) - 4 km
Frydrychowice - Tomnice (szlak niebieski) - 6 km
Gdów, Raba - rozdroże (szlak niebieski) - 7 km
Gierałtowice - Andrychów Kuwik (szlak czarny) - 13 km
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Głębowice - Frydrychowice (szlak niebieski) - 13 km
Główny Karpacki Szlak Rowerowy (szlak czerwony) - 64 km
Golanka - Granice (szlak zielony) - 9 km
Górna Wieś - Iwanowice Dworskie (szlak czarny) - 9 km
Granice - Borówka (szlak niebieski) - 1 km
Greenway (szlak niebieski) - 11 km
Greenways Kraków (szlak zielony) - 11 km
Greenways R4 (szlak zielony) - 70 km
Grojec Tarniówka - Grojec Bugaj (szlak czarny) - 5 km
Gromnik - Zakliczyn (szlak niebieski) - 13 km
Harmęże - Brzeszcze Zarudzie (szlak żółty) - 8 km
Jamna - Tarnów (szlak czarny) - 49 km
Jamna - Tarnów (szlak żółty) - 71 km
Januszkowa Góra - Sieniczno D94 (szlak zielony) - 10 km
Jaroszowiec - Olkusz (szlak zielony) - 13 km
Jaskinia Łabajowa - Zabierzów (szlak zielony) - 11 km
Jastrzębia - Lanckorona - Palecka (szlak niebieski) - 4 km
Jastrzębie Zagroda - Lanckorona Podklecka (szlak zielony) - 2 km
Jaworzna - Goła Góra (szlak czerwony) - 7 km
Jodłów-Wałki gr. woj. K/R - Tarnów Mościce PKP (szlak czerwony) - 24 km
Jurków - Łopień (szlak zielony) - 6 km
Kalwaria Zebrzydowska - Ryczów (szlak żółty) - 33 km
Kamionka Mała - Rudno, Studia Alvernia (szlak czarny) - 13 km
kaplica św. Urszuli - Ujazd (szlak czarny) - 1 km
Karpacki Szlak Rowerowy (szlak czerwony) - 25 km
Kasina Wielka - Lubomir - Kasina Wielka (szlak czerwony) - 25 km
Klecza Dolna - Wadowice PKP (szlak czarny) - 12 km
Kłaj PKP - Grodkowice (szlak czerwony) - 6 km
Kłokowa PKP - Zalasowa Górna (szlak zielony) - 17 km
Kołkówka - Rzepiennik Strzyżewski (szlak niebieski) - 3 km
Konina Potasznia - Koninki Hucisko (szlak czerwony) - 8 km
Koninki Hucisko - Olszowy Potok (szlak czerwony) - 5 km
Koninki Hucisko - Poręba Górna (szlak żółty) - 10 km
Korzkiew - Brzozówka (szlak czarny) - 3 km
Korzkiew - Prądnik Korzkiewski (szlak niebieski) - 3 km
Kosarzyska pd. - Piwniczna Niewinna (szlak czerwony) - 6 km
Kosmolów Zawieś - Wiśliczka (szlak czarny) - 2 km
Kraków Park Kościuszki - Raciborowice (szlak czarny) - 13 km
Kraków Zesławice - Dziekanowice (szlak żółty) - 3 km
Kramarki - Stryszów (szlak zielony) - 4 km
Krościenko nad Dunajcem - Tylmanowa (szlak fioletowy) - 14 km
Królewski Szlak Rowerowy (szlak zielony) - 113 km
Krzeszowice PKP - Wola Filipowska PKP (szlak czarny) - 6 km
Kuskowizna - Witkowice (szlak czarny) - 1 km
Lachowice - Lachowice (szlak żółty) - 26 km
Lanckorona rynek - Zakrzów (szlak niebieski) - 6 km
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80.
81.
82.
83.

Lanckorona rynek wsch. - Wola Radziszowska (szlak czerwony) - 16 km
Lanckorona rynek wsch. - Zachełmna (szlak czerwony) - 6 km
Las Bobrek - Chełmek Podgórze (szlak zielony) - 7 km
Lasek Wolski, Al. Wędrowników - Lasek Wolski, ul. Pod Sowińcem (szlak
zielony) - 1 km
84. Laskowa - Ryczów (szlak niebieski) - 10 km
85. Laskowa Centrum - Sałasz Wschodni (szlak czerwony) - 7 km
86. Librantowa - Kamionka Wielka Głodówka (szlak niebieski) - 14 km
87. Liplas - Wiatowice (szlak żółty) - 2 km
88. Lipnica Wielka granica państwa - Lipnica Wielka (szlak czerwony) - 10 km
89. Łącznik wariatów 2b i 2c (szlak fioletowy) - 1 km
90. Łęg Tarnowski - Wola Rzędzińska PKP (szlak żółty) - 31 km
91. Łysa Góra - Szczepanów (szlak żółty) - 14 km
92. Maciejowa - Nowy Sącz Dąbrówka Polska (szlak czarny) - 26 km
93. Maciejowa - Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej (szlak zielony) - 9 km
94. Marszałek - Polana pod Lubaniem (szlak fioletowy) - 6 km
95. Miechów szpital - Nasiechowice (szlak zielony) - 10 km
96. Nad Lasem - Jordanów Repelówka (szlak czerwony) - 7 km
97. nad Przełęczą Obidza - Jaworki (szlak zielony) - 10 km
98. nad Przełęczą Obidza - Piwniczna Kosarzyska (szlak zielony) - 9 km
99. Nakle - Rychwałd Puste (szlak zielony) - 9 km
100. Naściszowa - Nowy Sącz Zabełcze (szlak niebieski) - 2 km
101. Nidek - Wadowice (szlak czerwony) - 25 km
102. Niedźwiedź - Olszówka (szlak czerwony) - 4 km
103. Nowa Jastrząbka - Tarnów Rzędzin (szlak zielony) - 19 km
104. Ochotnica Dolna - Ochotnica Dolna (szlak fioletowy) - 18 km
105. Odnoga na wieżę na Koziarzu (szlak fioletowy) - 1 km
106. Olszówka - Rabka-Zdrój amfiteatr (szlak czerwony) - 5 km
107. Ostrów - Łysa Góra (szlak żółty) - 21 km
108. Paczółtowice - Krzeszowice (szlak niebieski) - 11 km
109. Pętla 3 Dolin (szlak czerwony) - 25 km
110. Pętla Babice - Mętków - Babice (szlak niebieski) - 30 km
111. Pętla Bereśnik - Dzwonkówka (szlak żółty) - 16 km
112. Pętla Biskupice (szlak zielony) - 23 km
113. Pętla Chełmek (szlak żółty) - 18 km
114. Pętla Cichawka (szlak czerwony) - 20 km
115. Pętla do cmentarzy nr 300, 305, 307, 308 z I W.Ś (szlak żółty) - 6 km
116. Pętla do zalewu Skowronek (szlak czerwony) - 8 km
117. Pętla Kalwaria Zebrzydowska klasztor (szlak niebieski) - 12 km
118. Pętla Libiąż - Gromiec - Libiąż (szlak czerwony) - 33 km
119. Pętla Łapanów (szlak niebieski) - 11 km
120. Pętla Ochotnica Górna - Jaszcze (szlak fioletowy) - 11 km
121. Pętla Oświęcim - Graboszyce - Oświęcim (szlak żółty) - 53 km
122. Pętla Oświęcim - Nidek - Oświęcim (szlak żółty) - 48 km
123. Pętla po Nowej Hucie (szlak czerwony) - 8 km
124. Pętla po Nowej Hucie (szlak czarny) - 10 km
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125. Pętla Podstolice (szlak zielony) - 15 km
126. Pętla Przehyba - Durbaszka (szlak niebieski) - 30 km
127. Pętla przez Wierch Znaki (szlak fioletowy) - 13 km
128. Pętla Raciborowice - Michałowice - Raciborowice (szlak zielony) - 23 km
129. Pętla Rez. Biała Woda-Przełęcz Obidza (szlak czerwony) - 13 km
130. Pętla rowerowa na Magurze Małastowskiej (szlak niebieski) - 27 km
131. Pętla Rybna (szlak niebieski) - 14 km
132. Pętla Ryglice (szlak zielony) - 7 km
133. Pętla Spiska (szlak czarny) - 43 km
134. Pętla Tymbark - Paproć (szlak zielony) - 7 km
135. Pętla Wieliczka - Pawlikowice - Wieliczka (szlak czerwony) - 24 km
136. Pętla wokół Chrzanowa (szlak niebieski) - 18 km
137. Pętla wokół Dobczyc (szlak zielony) - 18 km
138. Pętla wokół Gdowa (szlak czerwony) - 36 km
139. Pętla wokół Pieskowej Skały (szlak niebieski) - 23 km
140. Pętla wokół stawów Przeręb (szlak czarny) - 33 km
141. Pętla wokół Stryszowa (szlak zielony) - 15 km
142. Pętla wokół Sułoszowej (szlak zielony) - 17 km
143. Pętla Wola Lubecka (szlak czerwony) - 13 km
144. Pętla z Tylmanowej (szlak niebieski) - 7 km
145. Piwniczna Sucha Dolina parking - Piwniczna Czercz (szlak niebieski) - 13 km
146. Pleśna - Zgłobice (szlak żółty) - 11 km
147. Płoki - Lgota (szlak niebieski) - 4 km
148. Podłopień - Łopień Środkowy (szlak żółty) - 4 km
149. Podłopień - Łopień Wschodni zach. (szlak zielony) - 4 km
150. Polana pod Lubaniem - Przełęcz Knurowska (szlak fioletowy) - 14 km
151. Porąbka Uszewska - Dębno (szlak czerwony) - 5 km
152. Poręba Żegoty - Alwernia (szlak zielony) - 3 km
153. Półrzeczki - Dobra (szlak czerwony) - 13 km
154. Półrzeczki most - przełęcz Rydza-Śmigłego (szlak niebieski) - 14 km
155. Przeł. Gruszowiec - Śnieżnica (szlak żółty) - 3 km
156. Przeł. Żłobki - Rytro szkoła (szlak niebieski) - 10 km
157. Przełęcz Knurowska - Schronisko PTTK na Turbaczu (szlak czerwony) - 9
km
158. Przytkowice - Brzeźnica PKP (szlak czarny) - 17 km
159. Puszcza Dulowska zach. - Młoszowa Wzgórze (szlak czarny) - 2 km
160. Rabka-Zdrój - Rabka-Zdrój (szlak zielony) - 2 km
161. Rabka-Zdrój amfiteatr - Chabówka Skansen (szlak zielony) - 4 km
162. Rabka-Zdrój Leśniczówka - rozdroże pod Krzywoniem (szlak zielony) - 2 km
163. Rabsztyn - Olkusz (szlak czarny) - 5 km
164. Rabsztyn - Olkusz (szlak niebieski) - 37 km
165. Radziemice - Proszowice (szlak niebieski) - 13 km
166. Rawałowice - Wola Luborzycka (szlak czarny) - 2 km
167. Rowerem po Podhalu - trasa nr 101 (zjazdowa) (szlak czarny) - 4 km
168. Rowerowy Szlak Kościuszkowski (szlak czerwony) - 94 km
169. rozdroże pod Maciejową - Ponice (szlak żółty) - 3 km
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170. Rozdziele - Laskowa Centrum (szlak niebieski) - 7 km
171. Ryglice - Zalasowa (szlak niebieski) - 26 km
172. Rytro Wilkówka - Rytro Wilkówka (szlak zielony) - 6 km
173. Rytro Zajazd - Polana Paszkowa (szlak żółty) - 5 km
174. Rzeki parking - Kiczora (szlak czerwony) - 11 km
175. Rzeki parking - Konina Potasznia, parking (szlak czerwony) - 13 km
176. Sądecki Szlak Rowerowy (szlak żółty) - 64 km
177. Schronisko PTTK na Turbaczu-rozdroże pod Maciejową (szlak czerwony) 10 km
178. Skarby blisko Krakowa - trasa nr 2 (szlak niebieski) - 10 km
179. Skarby blisko Krakowa - trasa nr 4 (szlak zielony) - 16 km
180. Skarby blisko Krakowa - trasa nr 7 (szlak czerwony) - 17 km
181. Skarby blisko Krakowa - trasa nr 8 (szlak zielony) - 14 km
182. Skarby blisko Krakowa - trasa nr 9 (szlak czarny) - 1 km
183. Skotnica - Puszcza Niepołomicka parking (szlak zielony) - 5 km
184. Słopnice Królewskie - Mogielica (szlak niebieski) - 15 km
185. Stanisław Dolny - Przeł. Zapusta (szlak czarny) - 4 km
186. Stryszawa - Stryszawa (szlak czerwony) - 12 km
187. Stryszawa PKP - Stryszawa PKP (szlak czerwony) - 27 km
188. Stryszowa - Dobczyce (szlak żółty) - 10 km
189. Szczawnik - Szczawnik (szlak niebieski) - 20 km
190. Szczucin - Odporyszów (szlak żółty) - 29 km
191. Szlak Bocianich Gniazd (szlak czerwony) - 15 km
192. Szlak Bursztynowy Greenways (szlak zielony) - 123 km
193. Szlak Kordonów Granicznych (szlak czarny) - 22 km
194. Szlak Kordonów Granicznych (szlak niebieski) - 13 km
195. Szlak łącznikowy w gminie Niedźwiedź (szlak czerwony) - 3 km
196. Szlak okrężny gminy Skrzyszów (szlak zielony) - 26 km
197. Szlak okrężny wokół Jerzmanowic (szlak niebieski) - 22 km
198. Szlak pod Śnieżnicą (szlak czerwony) - 4 km
199. Szlak Podlesia (szlak czarny) - 6 km
200. Szlak Przylaszczkowy (szlak niebieski) - 39 km
201. Szlak rowerowy Osiek (szlak czarny) - 17 km
202. Szlak rowerowy po Nowej Hucie (szlak zielony) - 10 km
203. Szlak rowerowy przy Wysowej (szlak czarny) - 25 km
204. Szlak rowerowy wokół Chrzanowa (szlak czarny) - 40 km
205. Szlak rowerowy wokół Jeziora Klimkówka (szlak czerwony) - 27 km
206. Szlak rowerowy wokół Wysowej (szlak żółty) - 25 km
207. Szlak śladami pamięci wokół Sieprawia cz.2 (szlak czarny) - 5 km
208. Szlak wokół Krzeszowic (szlak zielony) - 40 km
209. Szlak wokół Nowego Targu (szlak czarny) - 12 km
210. Szlak wokół Oświęcimia (szlak czerwony) - 19 km
211. Szlak wokół Tatr (szlak czarny) - 54 km
212. Śladami Kolebki Ropy Naftowej (szlak zielony) - 39 km
213. Śliwnik - Uklejna (szlak czarny) - 2 km
214. Świdowa - Kłaj PKP (szlak czarny) - 6 km
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215. Tarnów Główny PKP - Kłokowa PKP (szlak czerwony) - 8 km
216. Tarnów Mościce - Jamna (szlak niebieski) - 56 km
217. Tomice pn. - Radocza (szlak czarny) - 7 km
218. Tomnice - Palczowice (szlak zielony) - 21 km
219. trasa "Jan" (szlak żółty) - 15 km
220. trasa "Józef" (szlak czerwony) - 15 km
221. trasa "Karol" (szlak żółty) - 25 km
222. trasa "Kryniczanka" (szlak niebieski) - 9 km
223. trasa "Mieczysław" (szlak czarny) - 22 km
224. trasa "Słotwinka" (szlak niebieska - 4 km
225. trasa "Tadeusz" (szlak czarny) - 11 km
226. trasa "Zuber" (szlak zielony) - 22 km
227. Trasa Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego (szlak czarny) - 39 km
228. Trasa nr 1 w Zawoi (szlak czerwony) - 13 km
229. Trasa nr 2 - odnoga (szlak niebieski) - 1 km
230. Trasa nr 2 w Zawoi (szlak niebieski) - 12 km
231. Trasa nr 3 w Zawoi (szlak zielony) - 8 km
232. Trasa nr 4 w Zawoi (szlak zielony) - 8 km
233. Trasa nr 5 w Zawoi (szlak żółty) - 9 km
234. Trasa nr 5a - Zawoja (szlak żółty) - 5 km
235. Trasa rowerowa wokół Żegociny (szlak zielony) - 11 km
236. Trasa rowerowa wokół Żegociny (szlak czarny) - 9 km
237. Trzciana - Rdzawa (szlak czarny) - 7 km
238. Trzebinia Dwór Zieleniewskich - Filipowic (szlak niebieski) - 12 km
239. Turbacz Time Trail (szlak czarny) - 10 km
240. Turystyczna Pętla Muszyńska (szlak czerwony) - 29 km
241. Tylmanowa - Ochotnica Dolna Zarębówka (szlak fioletowy) - 15 km
242. Tylmanowa os. Osobie - Przełęcz Wierch Młynne (szlak niebieski) - 9 km
243. Tymbark Nadgościniec - Łopień Środkowy (szlak czerwony) - 4 km
244. Tymbark PKP - Łopień (szlak niebieski) - 9 km
245. Tymbark PKP - Łopień Środkowy (szlak czerwony) - 6 km
246. Tymbark PKP - Tymbark PKP (szlak czerwony) - 7 km
247. Ujanowice - Oślak (szlak czerwony) - 10 km
248. Ujanowice - Rozdziele Centrum (szlak niebieski) - 11 km
249. Uście Gorlickie - Konieczna, granica (szlak zielony) - 20 km
250. Velo Dunajec (szlak czarny) - 142 km
251. Velo Krynica (szlak czarny) - 12 km
252. Velo Natura (szlak czarny) - 15 km
253. Via Regia Antiqua (szlak czarny) - 7 km
254. Wariant - obejście szczytu Lubania (szlak fioletowy) - 1 km
255. Wariant trasy 2 - na Hale Gorcowskie (szlak fioletowy) - 5 km
256. Wariant trasy 2 - przez Skałkę (szlak fioletowy) - 5 km
257. Wąwóz Homole - Rez. Biała Woda (szlak czerwony) - 3 km
258. Wąwóz Homole - Szczawnica (szlak czerwony) - 6 km
259. Wielokulturowy Szlak Rowerowy (szlak czerwony) - 65 km
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260. Wierchomla Wielka PKP-Bacówka PTTK nad Wierchomlą (szlak zielony) - 10
km
261. Wierzchowie - Bolechowice (szlak czarny) - 27 km
262. Wilczyce - Ćwilin (szlak żółty) - 3 km
263. Winny Szlak Rowerowy (szlak żółty) - 207 km
264. Wokół Klęczanej (szlak żółty) - 7 km
265. Wola Zachariaszowska - Michałowice Trzecie (szlak czarny) - 1 km
266. Wolność jest w naturze (szlak czerwony) - 11 km
267. Woźniki - Wyźrał pomnik lotników (szlak czarny) - 7 km
268. Wygiełzów cm. - Zamek Tenczyn, miejsce piknikowe (szlak czarny) - 18 km
269. Zachełmna - Budzów (szlak zielony) - 4 km
270. Zakrzów - Bodzanów (szlak czarny) - 2 km
271. Zakrzów - Kolonia Wojskowe (szlak czarny) - 2 km
272. Zalew Chechło parking - Rudno (szlak niebieski) - 14 km
273. Zalew Skowronek - Czernichów (szlak niebieski) - 22 km
274. Zielona pętla Chrzanowa (szlak zielony) - 32 km
275. Zielonki - Wola Zachariaszowska (szlak niebieski) - 7 km
276. Zielonki Fort 45 - Bibice Mały Dół (szlak czarny) - 3 km
277. Złamana - Lgota (szlak zielony) - 4 km
278. Życzanów - Barcice (szlak czerwony) - 5 km
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Rysunek 5. Mapa szlaków rowerowych PTTK

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PTTK
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Drogi rowerowe miast i gmin województwa małopolskiego to pozostałe trasy nt.
których informacje pozyskano od samorządów lokalnych poprzez rozmowy
telefoniczne, dane dostępne na portalach mapowych lub informacji udzielonych
przez gminy w geoankiecie. Większość z nich jest dobrze oznaczona w terenie,
często jednak brakuje połączenia z kręgosłupem sieci rowerowej – VeloMałopolska.
Do tych tras należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Aqua Velo – Leluchów – 8,07 km
Bolesław - DK 94 - 1,49 km
Bulwary Nad Poniczanką - 10,64 km
Czerwony szlak rowerowy - 26,24 km
Deptak - Źródełko Anna - 27,83 km
Deptak-Jakubik - 14,86 km
Deptak-Muszyna Ogrody Biblijne - 59,61 km
Deptak-Park Słotwiński tężnia - 24,02 km
Deptak-źródełko Ciurkacz - 22,95 km
Dolina Raby - 10,46 km
Droga Pienińska - 0,80 km
EnoVelo - część 1 - 88,75 km
EnoVelo - część 2 - 2,13 km
Iwanowice Włościańskie Biskupice - 4,79 km
Jan (pomarańczowa) - 14,63 km
Jordanów-Wysoka - 23,72 km
Józef (czerwona) - 14,63 km
Karol (żółta) - 25,02 km
Kościółek Na Obidowej - 13,27 km
Kozi Bród – Luszowice – Libiąż – Wygiełzów - 43,53 km
Kozi Bród - Karniowice - Puszcza Dulowska – Brodła - Wygiełzów - 40,90
km
Kryniczanka (niebieska) - 9,35 km
Ludźmierz - Wróblówka - 14,92 km
łącznik Brzeszcze na Rowerze - Żwirownia - 1,07 km
łącznik Dworzec Nowy Targ - VeloDunajec - 0,99 km
łącznik Dworzec Nowy Targ - VeloDunajec (dłuższy wariant) - 1,56 km
łącznik Pętla Spiska - Kościół w Dębnie - 0,44 km
łącznik Szlak Wokół Tatr - Krauszów - Molo w Krauszowie - 1,37 km
łącznik Szlak Wokół Tatr (Chochołów - Ratułów) - 7,07 km
łącznik Szlak Wokół Tatr (Czarny Dunajec) - Bór za Lasem - 1,22 km
łącznik Szlak Wokół Tatr (Nowy Targ) - Miejskie Centrum Kultury - 0,98
km
łącznik Transgraniczny Szlak Rowerowy - Pole Namiotowe - 1,76 km
łącznik VeloDunajec - 1,39 km
łącznik wieś Czarny Dunajec - Szlak Wokół Tatr (trasa główna) - 1,61 km
łącznik Wiślana Trasa Rowerowa - trasy PTTK - 0,25 km
Maszków - Iwanowice Włościańskie - 5,64 km
Mieczysław (brązowa) - 22,06 km
Moszczenica-Przysietnica-Stary Sącz - 10,20 km
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Na Potok Luboński - 7,55 km
Niebieski szlak rowerowy - 36,77 km
Niebieski Szlak rowerowy w Babiogórskim Parku Narodowym - 1,89 km
Nowy Targ - Lorencowe Skałki - 53,56 km
Nowy Targ - Niedzica - 63,61 km
Nowy Targ-Gronków - 30,56 km
Odkrywaj na rowerze tereny Enklawy Przyrodniczej w widłach rzek
Dunajec i Poprad - 1,49 km
Odwiedź Stawy w Mostkach - 1,51 km
Pętla Przeciszów (szlak pomarańczowy) - 5,58 km
Pętla Przeciszów (szlak zołty) - 16,64 km
Pętla rowerowa po wsi Czarny Dunajec - 9,17 km
Pętla z Tylmanowej - 7,11 km
PKP Hucisko pętla - 24,63 km
PKP Hucisko-Stryszawa - 34,25 km
Południe Starego Sącza na rowerze! - 5,05 km
Przez Grzechylnie do Suchej - 14,04 km
Przybradz - Frydrychowice - 1,23 km
Radziszów Łuża - Radziszów kościół - 1,37 km
Rowerowy Szlak Przyrodniczo-Kulturowy (PL-SK) - 8,77 km
Rudno - Nowa Wieś - 3,12 km
Ścieżki rowerowe w Nowym Sączu - 4,99 km
Skawica- Sucha Góra Limanów - 23,62 km
Słotwinka (fioletowa) - 4,69 km
Stary Sącz - Przehyba - 18,67 km
Stryszawa-Jałowiec - 12,19 km
Szlak czarny „Dwa zamczyska”: Zamek Lipowiec – Zamek Tenczyn wersja 1 - 18,18 km
Szlak czarny „Dwa zamczyska”: Zamek Lipowiec – Zamek Tenczyn wersja 2 - 12,91 km
Szlak pomarańczowy: Alwernia – Rezerwat Dolina Potoku Rudno - Zamek
Tenczyn - 32,33 km
Szlak rowerowy Gmina Kamienica - 15,68 km
Szlak rowerowy Miasto Limanowa - 2,82 km
Szlak rowerowy okrężny Skrzyszowa - 26,22 km
Szlak rowerowy Słopnice - 7,86 km
Szlak rowerowy w gminie Limanowa - 57,97 km
Szlak rowerowy w gminie Nawojowa - 12,16 km
Szlak rowerowy Zalesie - 4,51 km
Szlak turystyczny w gminie Raba Wyżna - 4,77 km
Szlakiem Cerkwi - 31,85 km
Ścieżka rowerowa Chobędza - Ulina Wielka - 2,42 km
Ścieżka rowerowa Przybysławice - Szreniawa - Gajówka - 3,22 km
Ścieżka rowerowa ulicą Świętej Kingi - 1,17 km
Ścieżka rowerowa Ulina Wielka - Mostek - 3,71 km
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Ścieżka rowerowa związana z miejscami pamięci KL Auschwitz –
Birkenau - 5,35 km
Ścieżka rowerowa Żarnowica - Czaple Małe - 2,35 km
Ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze w Starym Sączu - CENTRA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - 6,72 km
Śladami Rabczańskiego Pstrąga - 11,79 km
Tadeusz (czarna) - 11,16 km
Trasa 8- Maków-Makowska Góra - 7,28 km
Trasa Dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - część południowa - 18,03 km
Trasa nr 5 - Magnolia - 15,83 km
Trasa rowerowa brzegiem Dunajca - 1,42 km
Trasa rowerowa Harklowa - Dębno - 4,73 km
Trasa rowerowa Klikuszowa - Pyzówka - Lasek - 11,63 km
Trasa rowerowa po centrum gminy Siepraw - 1,85 km
Trasa rowerowa przez Smerekowiec - 5,00 km
Trasa rowerowa Szlak Wokół Tatr (Krauszów) - Pyzówka - 2,39 km
Trasa rowerowa w gminie Biecz - 8,71 km
Trasa rowerowa w gminie Borzęcin - 1,54 km
Trasa rowerowa w gminie Brzeszcze - 3,16 km
Trasa rowerowa w gminie Iwkowa - 19,36 km
Trasa rowerowa w gminie Klucze - 22,75 km
Trasa rowerowa w gminie Maków Podhalański - 11,25 km
Trasa rowerowa w gminie Muszyna - Zapopradzie - 1,37 km
Trasa rowerowa w gminie Siepraw - 9,26 km
Trasa rowerowa w gminie Szerzyny - 13,53 km
Trasa rowerowa w gminie Trzyciąż - 2,33 km
Trasa rowerowa w Pyzówce, odcinek południowy - 1,30 km
Trasa rowerowa wieś Bartne - woj. podkarpackie - 2,40 km
Trasa rowerowa wieś Czarny Dunajec - Kubaki - 4,56 km
Trasa rowerowa wieś Nieznajowa - woj. podkarpackie - 2,35 km
Trasa rowerowa wzdłuż Czarnego Potoku do Długopola - 5,43 km
Trasa rowerowa wzdłuż rzeki Raba - 5,83 km
Trasa rowerowa wzdłuż rzeki Ropa - 1,63 km
Trasa Rynek-Stawy - 2,61 km
Trasa wzdłuż ulicy Topolowej do EuroVelo11 - 1,28 km
Trasy pieszo-rowerowe w Gorlicach - 1,54 km
Trasy rowerowe w gminie Kamionka Wielka - 29,98 km
Trasy rowerowe w mieście Gorlice - 5,37 km
Trasy rowerowe w mieście Wadowice - 6,86 km
Trasy rowerowe w powiecie wielickim - 172,99 km
Trasy rowerowe we wsi Sękowa - 1,88 km
Trasy turystyczne w gminie Grybów - 83,78 km
Trzebinia–Chrzanów–Pogorzyce–Wygiełzów - 16,12 km
TURISTICUS Bochnia - trasa rowerowa TOUR DE KOPALNIA - 4,81 km
Tylmanowa os. Osobie - Przełęcz Wierch Młynne - 9,45 km
Ulicą Jana Pawła w kierunku Kąpieliska - 3,61 km
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

VeloDunajec, odcinek: Wierzchosławice-Dwudniaki - 3,96 km
Wędrówki Brzegami Skawinki (Trasa 1) - 5,30 km
Wiślany Piekary - Zalew Skowronek (Trasa 13) - 31,58 km
Wokół Borów Torfowych - 33,10 km
Wokół Woli Radziszowskiej (Trasa 11) - 10,86 km
Wycieczka A - Zielonki - 12,07 km
Wycieczka B - Zielonki - 18,93 km
Wycieczka C - Zielonki - 23,54 km
Wycieczka D - Zielonki - 6,72 km
Wycieczka E - Zielonki - 13,27 km
Wycieczka G - Zielonki - 10,00 km
Wycieczka H - Zielonki - 16,17 km
Wyjedź na platformę widokową w Woli Kroguleckiej! - 3,07 km
Wzdłuż doliny Popradu - 16,24 km
Wzdłuż Meandrującej Wisły (Trasa 6) - 7,29 km
Z Nowego Targu na Spisz - 38,16 km
Z Parą W Tle - Skansen Kolejowy - 6,92 km
Zator- Wąwozy w Dolinie - 15,43 km
Zator I - 6,99 km
Zator I - II część - 0,28 km
Zator II - 8,82 km
Zator- Widokowa - 18,57 km
Zator-Kopiec Grunwald - 11,50 km
Zator-Trasa Zielona - 11,97 km
Zawoja - 21,13 km
Zielony Szlak rowerowy w Babiogórskim Parku Narodowym - 0,64 km
Zuber (zielona) - 22,26 km
Zwiedź centrum Starego Sącza na rowerze! - 3,83 km
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Rysunek 6. Mapa pozostałych tras rowerowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie portali mapowych gmin województwa małopolskiego, podkład: ESRI Basemap
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Łączna długość zinwentaryzowanych wszystkich powyższych tras i szlaków
rowerowych na terenie województwa małopolskiego wynosi 9469 km. Niektóre
z nich biegną tym samym śladem dlatego długość tras w rzeczywistości jest
mniejsza.
Powyższe szlaki charakteryzują się rozdrobnieniem pod względem zarządców tj.
trasa znajduje się na terenie danej gminy/miasta, lecz zarządca zależny jest od drogi,
działki, na której dana trasa się znajduje, co utrudnia utrzymanie oraz utworzenie
jednolitych sieci szlaków i tras rowerowych.
Szczegółowy podział tras i szlaków na odcinki zawierający informacje o zarządcach
i gminach, przez które te szlaki przebiegają wraz ze współrzędnymi początku i końca,
punktów pomiarowych ruchu rowerowego oraz uwagami, zawarto w załączniku nr 5.
5.1.2. SPÓJNOŚĆ SIECI TRAS ROWEROWYCH
Sieć szlaków/tras rowerowych ciągle się rozwija. Zdaniem ekspertów na obecnym
etapie spójność14 należy jeszcze określić jako średnią. Można zauważyć, że część
tras jest jeszcze nieukończona zwłaszcza na terenie Krakowa, ponadto brakuje
połączenia północy i południa województwa, na odcinku Nowy Sącz-Tarnów.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że istniejące odcinki tras nie wykluczają spójności
podstawowych elementów szlaków rowerowych (Wiślana Trasa Rowerowa,
VeloDunajec, EuroVelo4, EuroVelo11). Wynika to z faktu, że można się poruszać
lokalnymi ścieżkami rowerowymi, aby dostać się do głównych tras rowerowych.
Należy dążyć do wybudowania wszystkich tras/szlaków zaplanowanych w koncepcji
każdego z wariantów VeloMałopolska i do budowy ich w najwyższych standardach
projektowo-budowlanych.
Spójność ścieżek rowerowych na swoim terenie oceniały również gminy biorące
udział w badaniu CAWI. Większość gmin ocenia spójność sieci rowerowej na 4 –
dobrze (Wykres 6). Drugim najpopularniejszym wyborem jest 3 - średnio. 12 gmin
zaznaczyło opcję - Nie dotyczy, ze względu na brak szlaków rowerowych na terenie
gminy. 9 gmin zaznaczyło opcję 1 – bardzo źle (na terenie gminy znajdują się
pojedyncze ścieżki, nie tworzące żadnej sieci).

14

Spójność rozumiana jako system zwartej sieci tras/szlaków/ścieżek rowerowych
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Wykres 6. Ocena spójności sieci rowerowej w województwie małopolskim
Nie dotyczy - na terenie gminy nie ma
turystycznych szlaków/tras rowerowych
5 – bardzo dobrze

4 – dobrze
Liczba gmin
3 – średnio

2 – źle
1 – bardzo źle (na terenie gminy znajdują
się pojedyncze ścieżki, nie tworzące żadnej
sieci)
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Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n = 120

Na pytanie “Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby ścieżki tworzyły zintegrowaną
sieć na terenie gminy?” odpowiedziało 55 gmin. 65 respondentów wstrzymało się od
odpowiedzi. Wśród proponowanych zmian najczęściej powtarzały się poniższe
odpowiedzi:
▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

“1. wspólna strategia rozwoju ścieżek rowerowych z rozwojem ścieżek
w województwie
2. ustandaryzowanie infrastruktury
3. wsparcie środków zewnętrznych
4. opracowanie strategii rozwoju”
“Aby ścieżki tworzyły zintegrowaną sieć na terenie gminy należałoby
zwiększyć ich długość oraz stworzyć połączenia pomiędzy istniejącymi już
ścieżkami rowerowymi.”
“Brakuje terenów do wybudowania oddzielnych pasów dla rowerów. Ścieżki
mogłyby być lepiej oznakowane.”
“Opracować koncepcję tras i stworzyć sieć ścieżek i szlaków rowerowych
tworzących kompleksowa ofertę turystyczną wraz z niezbędną infrastrukturą w
tym z miejscami odpoczynku, zapleczem sanitarnym i stanicą do reperacji
rowerów.”
“Poprawa jakości podłoża na odcinkach typowo górskich, lepsze oznaczenie
możliwych skrótów omijających najtrudniejsze odcinki.”
“Uregulować kwestie własności działek, po których idą obecnie wyznaczone
trasy rowerowe, następnie budowa/wyznaczenie ścieżek rowerowych na
najciekawszych trasach.”
“Wybudować nowe trasy, rozbudować i wykorzystać istniejące szlaki piesze
na potrzeby rowerzystów.”
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Pojawiły się również propozycje ukierunkowane na działania w danej gminie, które
przedstawia poniższa tabela nr 2.
Tabela 2. Propozycje zmian w zakresie tworzenia sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin.

Gmina

Propozycja zmian w zakresie tworzenia sieci ścieżek
rowerowych na terenie gminy

Zator

“Połączyć projektowaną VeloSkawę z istniejącą WTR”

Niepołomice

“Na terenie Gminy Niepołomice znajdują się pojedyncze ścieżki
rowerowe. Gmina sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do
zintegrowania tras. Jednak przez różnych zarządców dróg na
terenie Gminy - jest to zadanie bardzo trudne. Główny ciąg
komunikacyjny gminy - Droga Wojewódzka 964 nie ma żadnej
infrastruktury rowerowej. Droga ta jest kręgosłupem
komunikacyjnym gminy, bez uzupełnienia jej o infrastrukturę
rowerową - nie może być mowy o zintegrowanej sieci dróg
rowerowych na terenie gminy Niepołomice.”

Bochni

“Budowa przeprawy przez rzekę Rabę, dokończenie
projektowanych ścieżek rowerowych.”

Chrzanów

“Należałoby wdrożyć spójna koncepcje rozwoju ścieżek na terenie
całego powiatu chrzanowskiego.”

Ciężkowice

“Należy wykonać węzeł -wioskę rowerową przy stacji kolejowej
Bogoniowice - Ciężkowice (obecnie oddany do użytku parking
park&ride z węzłami sanitarnymi i wiatami przesiadkowymi).
Wyznaczyć od tego miejsca szlak rowerowy (łącznik pomiędzy
istniejącymi szlakami łączący nowopowstałe atrakcje w regionie
takie jak: Park Zdrojowy, Małopolskie Centrum Edukacji
Ekologicznej, Ścieżkę w Koronach Drzew, Skamieniałe Miasto,
Dworek Paderewskiego, Wieża widokowa w Bruśniku istniejące
wioski rowerowe na terenie gminy Ciężkowice-Gromnik-PleśnejZakliczyn w przebiegu zaprojektowanej w 2014 roku trasy
,,Źródlany Szlak".”

Łabowa

“Należy wykonać szlak rowerowy wzdłuż złożonej propozycji do
Urzędu Marszałkowskiego w ramach sieci Euro Velo KrynicaZdrój-Łabowa-Nowy Sącz”

Stary Sącz

“Wytyczenie ścieżki rowerowej Velo Dunajec od Mostu św. Kingi w
kierunku Gołkowic wzdłuż rzeki Dunajec a nie - jak to jest obecnie
ulicami Starego Sącza”

Szczucin

"1. Połączyć miejscowość Szczucin ze zbiornikiem wodnym w
Narożnikach (gmina Radgoszcz). Trasa powinna przebiegać przy
drodze powiatowej ze Szczucina do Narożnik poprzez takie
miejscowości jak: Dąbrowica, Zabrnie, Brzezówka (gm. Szczucin) i
dalej Małec, Podlesie, Narożniki (gm. Radgoszcz). Od
miejscowości powiatowej - Dąbrowy Tarnowskiej do Narożnik już
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jest wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa (biegnie m.in. przez
Nieczajnę Dolną, Żdżary, Radgoszcz).
2. Połączyć miejscowość Szczucin z miejscowością Słupiec
ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 982
Szczucin-Sadkowa Góra- Jaślany. W miejscowości Słupiec jest
granica woj. małopolskiego z woj. Podkarpackim.
3. Połączyć miejscowość Szczucin z Dąbrową Tarnowską ścieżką
pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej DK Kielce-Jasło. Z
pozostałymi gminami połączenie zapewnione jest przez Wiślaną
Trasę Rowerową."
Szerzyny

“Opracować koncepcję tras i stworzyć sieć ścieżek i szlaków
rowerowych tworzących kompleksowa ofertę turystyczną wraz z
niezbędną infrastruktura w tym z miejscami odpoczynku,
zapleczem sanitarnym i stanicą do reperacji rowerów”

Kamionka
Wielka

“Wybudować ścieżki rowerowe przez teren gminy Kamionka
Wielka, aby połączyć je z Nowym Sączem, Grybowem i
Nawojowa.”

Poronin

“Należałoby wykonać sieć ścieżek na terenie gminy i połączyć je z
istniejącą siecią VeloDunajec przebiegającą przez teren Gminy
Poronin.”

Tymbark

“Wytyczenie nowych ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Łososiny i
połączenie ich z gminami: Słopnice, Dobra i Limanowa.”

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n = 120

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi oraz spostrzeżenia Wykonawcy
zaobserwowane podczas inwentaryzacji odcinków tras, można stwierdzić, że
spójność sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim jest na poziomie
średnim. Nie wybudowane są wszystkie odcinki tras według koncepcji. Ponadto
niektóre gminy nie prowadzą spisu ścieżek rowerowych na terenie gminy, nie
posiadają informacji na ich temat, co znacznie utrudnia tworzenie systemu dróg
rowerowych. Również posiadanie różnych zarządców w ciągu jednej trasy sprawia,
że każdy jej odcinek jest inaczej utrzymywany – niektóre są zadbane i dobrze
oznaczone, a niektóre nie. Taki stan faktyczny powoduje niemożność korzystania
z całej trasy, dojechania do celu lub zmiany kierunku trasy. Eksperci wskazują
również na potrzebę rozbudowy tras VeloMałopolska poprzez zrealizowanie
projektów według koncepcji, dokończenie istniejących tras, tak aby tworzyły zwartą
sieć rowerową. VeloMałopolska stanowi kręgosłup ścieżek rowerowych
w województwie, a co za tym idzie wyznacza spójność tras rowerowych. Gminy
natomiast wnoszą o wykonanie sieci ścieżek połączonych z trasami VeloMałopolska
ze względu na ich przebiegi zlokalizowane blisko miejsc o wysokich walorach
krajobrazowych, czy też obiektów komunikacyjnych. Powyższe eksperckie i gminne
propozycje wpłynęłyby na poprawę połączeń między ścieżkami rowerowymi, a co za
tym idzie wzrosłaby liczba użytkowników korzystających z tras.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy danych zastanych oraz przeprowadzonych
badań jakościowych można stwierdzić, że obecnie na poziomie krajowym brakuje
koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych. Ten fakt może utrudniać tworzenie spójnej
sieci tras rowerowych o znaczeniu krajowym lub międzyregionalnym co może mieć
przełożenie na spójność sieci pomiędzy sąsiednimi regionami (województwami)
i w efekcie może przyczynić się do wolniejszego rozwoju polskiej turystyki rowerowej.
5.1.3. MIEJSCA POMIARU RUCHU
Pomiary ruchu rowerowego dla tras VeloMałopolska prowadzone są przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w 9 punktach pomiarowych. 7 liczników stałych rejestrujących
rowerzystów od 1 października 2020 do 30 września 2021 roku (ostatni dzień dla
udostępnionych danych) zlokalizowano w miejscowościach:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jankowice - dla Wiślanej Trasy Rowerowej odcinek: Brzeszcze-Skawina
Nowy Sącz - dla EuroVelo 11 odcinków: Barcice-Wielogłowy i Nowy SączWielogłowy
Ostrów - dla VeloDunajec odcinków: Ostrów-Biskupice Radłowskie i Biskupice
Radłowskie-Wietrzychowice
Oświęcim - dla Wiślanej Trasy Rowerowej odcinek: Brzeszcze-Skawina
Stary Sącz-Barcice - dla EuroVelo 11 odcinka: Barcice-Wielogłowy
Szczucin - dla Wiślanej Trasy Rowerowej odcinek: Drwinia (Niepołomice)Szczucin
Uście Solne – dla Wiślanej Trasy Rowerowej odcinek: Drwinia (Niepołomice)Szczucin, VeloRaba odcinek: Mikluszowice-Uście Solne oraz Wiślanej Trasy
Rowerowej odcinek: Ujście Podłęzanki-Niepołomice

Ponadto zarejestrowano pomiary dla dwóch liczników przenośnych: w okresie od 1
września 2020 a 30 listopada 2020 dla trasy VeloRudawa odcinek: Zabierzów-Balice
DW 774, a między 22 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 dla trasy VeloMetropolis
(EuroVelo 4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki.
Dokładne współrzędne dla powyższych punktów pomiarowych przedstawia Tabela 3.
Współrzędne lokalizacyjne liczników ZDW 3.
Tabela 3. Współrzędne lokalizacyjne liczników ZDW

Lp.

Licznik

Współrzędne (y, x)

1

JANKOWICE

50.03244, 19.43627

2

NOWY SĄCZ

49.62182, 20.68588

3

OSTROW

50.01472, 20.88915

4

OŚWIĘCIM

50.02474, 19.20456

5

STARY SĄCZ- BARCICE

49.54021, 20.65698

6

SZCZUCIN

50.31816, 21.07044

7

UŚCIE SOLNE

50.12153, 20.51047

8

WOLA BATORSKA

50.03902, 20.31611

64

Lp.

Licznik

Współrzędne (y, x)

9

ZABIERZÓW - BALICE DW 774

50.097297, 19.804606

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Do przeprowadzenia badania wykorzystano również pomiary z liczników
zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa w pobliżu tras rowerowych. Są to dane
z okresu 18.11.2016-10.10.2021 rejestrowane przez liczniki:
▪
▪
▪
▪
▪

Bulwary
Dworzec Główny
Mogilska
Niepołomska
Tyniecka

Współrzędne punktów pomiarowych zawarto w poniższej tabeli nr 4.
Tabela 4. Współrzędne lokalizacyjne punktów pomiarowych w Krakowie

Lp. Punkt pomiarowy

Współrzędne (Y, X)

1

Bulwary

50.0513575386691, 19.9554649575049

2

Dworzec Główny

50.0710987473419, 19.9485856490932

3

Mogilska

50.0664381085952, 19.960799784594

4

Niepołomska

50.0556968216807, 19.9983879406179

5

Tyniecka

50.03867831674, 19.8996155935439

Źródło: opracowanie własne na podstawie ztp.krakow.pl

Udostępnione zostały również dwa punkty pomiarowe dla tras rowerowych:
▪
▪

w gminie Muszyna zliczający rowerzystów w danym miesiącu w okresie
wrzesień 2020 do września 2021,
w gminie Raba Wyżna rejestrujący ruch rowerzystów od 1 września do 30
września 2021.

Poniższa tabela przedstawia dokładne lokalizacje punktów pomiarowych z obu gmin.
Tabela 5. Współrzędne lokalizacyjne punktów pomiarowych uzyskanych od gmin - Muszyna
i Raba Wyżna

Lp. Punkt pomiarowy

Współrzędne (Y, X)

1

Muszyna

49.3580057031411, 20.894908094991

2

Raba Wyżna

49.5618956852009, 19.7904684500318

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez gminy

Powyższe punkty pomiarowe nie pozwalały na wystarczające zbadanie ruchu
rowerowego w Województwie Małopolskim, dlatego rozstawiono dodatkowe 82
liczniki w miejscach krzyżowania się tras rowerowych: VeloMałopolska, szlaków
rekomendowanych, pozostałych trasach RPO WM na lata 2014-2020 oraz 50
wycieczek. Do przeprowadzenia badania zarejestrowano dane z 76 liczników w
dniach 15-16.08, 20-21.08, 22-23.08, 10-11.09, 12-13.09, 17-18.09, 24-25.09.
Dokładną lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono w poniższej tabeli nr 6.
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Tabela 6. Lokalizacje punktów pomiarowych na potrzeby badania

Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Miejscowość

P1

49.9024801100654, Gdów
20.20939361834

P2

49.9716743186857, Bochnia
20.4176993805944

P4

50.0627867,
20.454762

P5

50.0149092722361, Wierzchosławice
20.8859688304977

P6

50.0573006,
20.464906099

P7

50.1184017092705, Drwinia
20.5091637035699

P8

50.0657874593041, Borzęcin
20.7060362509126

P9

50.0050318003283, Brzesko/Borzęcin
20.7180850743157

Drwinia

Drwinia

Trasy

Szlak
rekomendowany,
trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
Szlak
rekomendowany,
trasa
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane,
trasa
VeloMałopolska
Szlak
rekomendowany,
trasy
VeloMałopolska
Szlak
rekomendowany,
trasy
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane,
trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
trasa
współfinansowana
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Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Miejscowość

P10

50.0603929735481, Bochnia
20.4885796562631

P11

50.0086379628401, Tarnów
20.9191329097988
49.9415099999996, Gdów
20.2400200000002

P12

P14

49.9804836215952, Tarnów
20.932405145836

P15

49.8891333360807, Tuchów
21.0608375669603

P16

49.8044467406718, Biecz
20.8853111479356

P17

49.7583721117692, Ciężkowice
21.1202871901653
50.1607824917231, Michałowice
19.9968537073446

P18

P19

50.2893767448865, Skała
19.9112068827196

P20

50.2423354781531, Sułoszowa
19.7844531444938
50.2980276152929, Olkusz
19.5937559310283

P21

Trasy

w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
Szlaki
rekomendowane,
trasa
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
50 wycieczek
rowerowych
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
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Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

P22

50.1402969318273, Trzebinia
19.4456992691189

P23

50.1029075398068, Krzeszowice
19.5879901863232

P24

50.0473932471018, Babice
19.3715719525565

P25

49.9848107409488, Brzeźnica
19.5953569033076

P27

50.0478285,
Niepołomice
20.2132478
50.0227021157956, Niepołomice
20.2341043741492

P28

Miejscowość

P29

49.9787399999998, Wieliczka
20.0723500000001

P30

49.8233756912986, Myślenice
19.9454648286144

P31

49.7782649028344, Jodłownik
20.2420220072993

P32

49.7941207078121, Trzciana
20.3615056251746

P33

49.7008799762819, Słopnice
20.3521485110416

Trasy

Szlaki
rekomendowane,
trasy 50 wycieczek
Szlaki
rekomendowane,
trasy 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa
VeloMałopolska
Trasa
VeloMałopolska,
szlak
rekomendowany
Trasa
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
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Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

P34

49.6973932232079, Limanowa
20.4269881969529

P35

49.8000618420983, Czchów
20.646506791905

P36

50.3568634667542, Miechów
20.0436110980727
50.2950866568038, Słomniki
20.0960508619243
50.0935150255452, Zabierzów
19.8038948367301

P37
P38

Miejscowość

P39

49.9919739,
19.799970399

Skawina

P40

49.9684287588001, Skawina
19.8217760322759

P41

49.8452219563339, Lanckorona
19.7154559545248

P42

49.7720351284586, Zembrzyce
19.6001420874535

P43

49.6400195787977, Zawoja
19.5358181731843

P44

49.5798274970899, Jabłonka
19.618254889053

Trasy

Szlak
rekomendowany,
trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Trasa 50 wycieczek
rowerowych
Trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa
VeloMałopolska
Szlak
rekomendowany,
trasa
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
69

Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

P45

49.96068, 19.44294 Zator

P46

49.98757, 19.19271 Brzeszcze

P47

50.0018231766369, Brzeszcze
19.1389916808072

P48

49.4418559332843, Czarny Dunajec
19.914748537189
49.3036962966533, Kościelisko
19.9117494176048

P49

P50
P51

Miejscowość

49.3377163734515, Poronin
20.0042817711824
49.46674,
Nowy Targ
20.038145201

P52

49.4772219248312, Nowy Targ
20.1867542017011

P53

49.4141929999997, Nowy Targ
20.1901650000002

P54

49.351506849668,
20.8929915258906
49.4069667072509,
20.3342825602061
49.5434338003641,
20.575547200616
49.5613169408776,
20.6257937671469

P56
P59
P60

P61

Muszyna
Czorsztyn
Stary Sącz
Stary Sącz

49.4836519852353, Rytro
20.6830317454208

Trasy

Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany
Trasy
VeloMałopolska,
szlaki
rekomendowane
Szlaki
rekomendowane
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Trasa
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane,
trasa
VeloMałopolska
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane
Trasa
VeloMałopolska
Trasa
VeloMałopolska
Trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
Trasa
VeloMałopolska,
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Numer punktu
pomiarowego

P62
P63

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Miejscowość

49.4408446506003, Piwniczna-Zdrój
20.7187874646589
49.6318412596121, Nowy Sącz
20.6893245700922

P64

49.6160176703182, Grybów
20.8454417162692

P65

49.6660191679545, Grybów
20.9772779971566

P66

49.543972953378, Uście Gorlickie
21.1920193608961
49.4971557903436, Uście Gorlickie
21.1836420295983

P67

P68

49.3960193580218, Krynica-Zdrój
21.0130461894275

P69

49.3646778785756, Muszyna
20.9260953986335

P70

49.3858740685787, Muszyna
20.8635070342692

P71

49.5561966918753, Raba Wyżna
19.7732929804888

Trasy

szlak
rekomendowanych,
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany
Szlak
rekomendowany,
trasa
VeloMałopolska
50 wycieczek
rowerowych, trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
Trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020,
50 wycieczek
rowerowych
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Szlaki
rekomendowane,
50 wycieczek
rowerowych
Trasa
współfinansowana
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Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Miejscowość

Tarnów

P72

50.0630071,
21.137142801

P73

50.030091916662, Babice
19.4768064227092
49.5016913995483, Stary Sącz
20.6708086003035

P74

P75

50.0052742716325, Brzeszcze
19.1481129333956

P76

50.0282342,
Wierzchosławice
20.8919674
49.8621811002889, Zakliczyn
20.8131533994852

P77

P78

49.6089248372387, Rabka-Zdrój
19.9522591626864

P79

49.6858391881998, Stryszawa
19.5632344907552

P80

49.4201748434948, Szczawnica
20.4999939360194

P81

50.0580893,
21.1073971

Tarnów

Trasy

w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
Trasa
VeloMałopolska,
trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
Szlak
rekomendowany
Szlak
rekomendowany,
trasa
VeloMałopolska
Trasa
VeloMałopolska,
szlak
rekomendowany
Trasy
VeloMałopolska
Trasa
VeloMałopolska,
szlak
rekomendowany
Szlak
rekomendowany,
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
50 wycieczek
rowerowych
Szlak
rekomendowany,
trasa 50 wycieczek
rowerowych
Trasa
VeloMałopolska,
trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020
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Numer punktu
pomiarowego

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Miejscowość

P82

49.6455235607702, Gorlice
21.1811623867445

Trasy

Trasa
współfinansowana
w ramach RPO WM
na lata 2014-2020,
50 wycieczek
rowerowych

źródło: opracowanie własne
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Poniższa mapa zawiera lokalizację wszystkich punktów pomiarowych użytych do przeprowadzenia badania.
Rysunek 7. Mapa punktów pomiarowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW, ZTP Kraków, Gminy Muszyna, Raba Wyżna i danych własnych
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5.1.4. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY I POTRZEBY ROZWOJOWE
W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI TRAS/SZLAKÓW
ROWEROWYCH
W ramach przeprowadzonego badania zidentyfikowane zostały problemy związane
z istniejącą i rozwijaną siecią tras/szlaków rowerowych, co ma przełożenie na
atrakcyjność turystyczną i dostępność do zasobów kulturowych i przyrodniczych.
Projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 nie można analizować
w oderwaniu od pozostałej istniejącej i tworzonej infrastruktury rowerowej, stąd
poszczególne zagadnienia są analizowane w szerszym kontekście.
Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój sieci
rowerowych jest dokończenie budowy podstawowej sieci tras/szlaków rowerowych tj.
WTR (w szczególności między Skawiną a stopniem wodnym Kościuszko oraz między
mostem Wandy a ujściem Podłężank, kluczowe odcinki wylotowe z Krakowa),
VeloDunajec, VeloNatura, VeloMetropolis, a następnie rozpoczęcie budowy
kolejnych tras zgodnie z przyjętą koncepcją ich rozwoju w ramach VeloSkawy,
VeloRaby, VeloRudawy, VeloPrądnika (m.in. w Krakowie należy wybudować kładkę
przez ujście Białuchy do Wisły).
Jak wskazują eksperci, zapewnienie spójności wyżej wymienionych tras
zagwarantuje pokrycie siecią rowerową większości atrakcyjnych terenów
Województwa Małopolskiego, co w dalszej perspektywie będzie miało przełożenie na
rozwój lokalnej gospodarki. Zakłada się, że rozwój sieci tras/szlaków będzie sprzyjał
zwiększeniu liczby miejsc obsługujących ruch turystyczny tj. m.in. powstawaniu
nowych miejsc noclegowych, gastronomicznych, w szczególności przeznaczonych
dla osób poruszających się na rowerach.
Inne wymieniane trasy regionalne, które wymagają poprawy dostępności
wyposażania w infrastrukturę sprzyjającą zwiększeniu ruchu rowerowego to
AquaVelo (odcinek Zapopradzie - Leluchów oraz odcinek granica gminy KrynicaZdrój-Muszyna Baszta), Via Regia Antiqua, Turystyczna Pętla Muszyńska (odcinek
Wojkowa-Dubne), Bursztynowy Szlak Greenways.
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Wykres 7. Wskazania gmin odnośnie do konieczności poprawy istniejących tras/szlaków
rowerowych na ich terenie
wskazanie tras/szlaków wymagających
poprawy

51,4%

brak odpowiedzi

18,4%

wszystkie bądź większość tras/szlaków na
terenie gminy wymagają poprawy

15,9%

żaden odcinek trasy rowerowej na terenie
gminy nie wymaga poprawy

9,2%

konieczna jest budowa nowych ścieżek
rowerowych
wszystkie stare odcinki szlaków/tras wymagają
poprawy

4,2%

0,9%
0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n = 120

Przedstawiciele gmin wskazywali również na konkretne odcinki ścieżek oraz całe
ścieżki wymagające poprawy m.in.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

odcinek Nowa Biała – Dębno- Harklowa,
odcinek Nowy Sącz – Nawojowa,
odcinek Brzezowa – Tarnawa,
odcinek Czorsztyn – Sromowce Wyżne,
odcinek Stary Sącz – Gołkowice,
odcinek Pcim – Stróża,
odcinek Ostrów Wierzchosławice, Wierzchosławice Dwudniaki,
odcinki w miejscowościach Batowice, Dziekanowice, Węgrzce oraz Zielonki,
odcinek od Sieciechowic w kierunku Trzyciąża,
ścieżki w miejscowościach Wola Lubecka i Ryglice,
ścieżki na terenie Gminy Ochotnica Dolna,
ścieżki na terenie Gminy Gorlice.

W poszczególnych przypadkach poruszano również różne problemy związane
z wyposażeniem towarzyszącym szlakom, m.in. zniszczenia niektórych elementów
przy MOR-ach. Część respondentów zwróciła uwagę na konieczność poprawy
ścieżek rowerowych wzdłuż rzek (m.in. Skawina - Tyniec na koronie wału Wisły),
a inni ankietowani dostrzegają usterki w jakości ścieżek wzdłuż atrakcji turystycznych
(m.in. w okolicy Pustyni Błędowskiej i Zamku w Bydlinie).
Gminy wskazują także na problemy występujące wzdłuż ścieżek leśnych bądź
wytyczonych przez obszary przyrodnicze. Przykładowo doposażenia wymagają
ścieżki biegnące przez Puszczę Niepołomicką. Te oraz inne leśne ścieżki powinny
być wyposażone w małą infrastrukturę techniczną, typu: kosze na śmieci, stojaki na
rowery, ławki.
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Gminy wskazały również miejsca na trasach, gdzie rowerzyści mogą mieć problem
z przejechaniem. Jest to głównie związane z zaniedbaniem tych odcinków tras lub
brakiem odpowiedniej infrastruktury. W większości są to trasy PTTK, które zostały
wyznaczone na początku tego wieku i obecnie nie są oznaczone na każdym odcinku
trasy. Występuje także rozdrobnienie zarządzających na obszarze jednej trasy, co
nie pozwala na jednakowe zagospodarowanie szlaku. Poniższe mapy przedstawiają:
gminy zgłaszające problem z przejezdnością w skali województwa, teren gminy wraz
z oznaczeniem nieprzejezdnych odcinków oraz w powiększeniu dokładną lokalizację
i ich przebieg. Spośród wszystkich ankietowanych gmin, 6 wskazało odcinki tras na
których występują problemy z przejezdnością. Są to szlaki rowerowe, znajdujące się
w Nowym Targu (powiat nowotarski), gminie Stary Sącz (powiat nowosądecki),
gmina Klucze (powiat olkuski), gmina Sękowa (powiat gorlicki), miasto Oświęcim
i gmina Zator (powiat oświęcimski). Pozostałe 94% ankietowanych gmin nie
wskazało na ten typ problemów. Szczegółowe informacje o nieprzejezdnych
odcinkach zawarto w tabeli z inwentaryzacją.
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Rysunek 8. Odcinki, na których występuje problem z przejezdnością na terenie miasta Nowy Targ w powiecie nowotarskim

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 9. Odcinki na których występuje problem z przejezdnością w gminie Stary Sącz w powiecie nowosądeckim

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 10. Odcinki, na których występuje problem z przejezdnością w gminie Klucze w powiecie olkuskim

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 11. Odcinki, na których występuje problem z przejezdnością w gminie Sękowa w powiecie gorlickim

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 12. Odcinki, na których występuje problem z przejezdnością na terenie miasta Oświęcim w powiecie oświęcimskim

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 13. Odcinki, na których występuje problem z przejezdnością w gminie Zator w powiecie oświęcimskim

Źródło: opracowanie własne
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Potrzeby rozwojowe wpływające na zwiększenie wykorzystania ścieżek rowerowych
nie są związane wyłącznie z ich rozbudową bądź wyposażaniem w odpowiednią
infrastrukturę. Istotne jest także powiązanie innych środków transportu z trasami
rowerowymi, przede wszystkim transportu kolejowego. Dostęp samochodem
wymaga powrotu rowerem do samochodu, co ogranicza możliwość korzystania z tras
rowerowych takich jak VeloMałopolska. W przypadku części tras, które obecnie nie
są możliwe do realizacji (niezbędny odcinek EuroVelo11/VeloDunajec nad Jez.
Rożnowskim będzie możliwy do realizacji dopiero wraz z budową nowej DK75, przy
założeniu, że przebieg będzie płaski i "dla każdego” np. VeloDunajec lewym
brzegiem jeziora, gdzie teren jest płaski, w śladzie nowej DK75 albo obecnym).
Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu rozwiązaniem „przejściowym” może
być połączenie trasą/szlakiem rowerowym stacji PKP Zakopane/Nowy Targ (czy PKP
Krynica Zdrój/Muszyna) do stacji PKP Nowy Sącz/Stary Sącz. Wymaga to pilnej
realizacji brakujących odcinków (w tym budowy kładki przez rz. Białkę - błędne
rozwiązanie na drodze powiatowej 1639K w m. Dębno/Frydman) czy poprawy
dostępu do dworców. Eksperci wskazują również na konieczność inwestowania
w rozwój zarówno nowych linii kolejowych (Podłęże - Piekiełko, Kraków - Myślenice)
jak i nowego taboru kolejowego przystosowanego do obsługi turystów rowerowych.
Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na konieczność wykorzystania korytarzy
kolejowych (zwłaszcza linia 104 i Podłęże - Piekiełko). Droga serwisowa wzdłuż linii
104 od Chabówki do Mszany Dolnej stanowi szansę na realizację VeloRaba. Duży
potencjał tkwi również w odcinku linii 104 od Tymbarku do Limanowej (w samym
mieście prowadzenie ruchu rowerowego północną stroną torów z dostępem do
dworca kolejowego pozwoliłoby na otwarcie Limanowej dla ruchu rowerowego).
Zdaniem jednego z ekspertów dyskusyjna pozostaje kwestia linii kolejowej 104 od
Limanowej do Marcinkowic, gdyż pociągi mają poruszać się w tunelu, natomiast ślad
istniejącego toru byłby idealny do wykorzystania jako droga rowerowa). Prace
analityczne i planistyczne prowadzone przez kolej, Urząd Marszałkowski i GDDKiA
powinny być wykorzystane do eliminacji "wąskich gardeł" (np. S7 od Myślenic do
Dobczyc).
Potrzebą rozwojową jest także inwestowanie w rozwój zrównoważonych szlaków
kolarstwa górskiego (tzw. singletracki), które przyczynią się do rozwoju
kwalifikowanej turystyki górskiej, przy jednoczesnej kanalizacji ruchu turystycznego.
Choć jednocześnie należy mieć na uwadze, że kolarstwo górskie stanowi pewien
wycinek całej turystyki rowerowej i w pierwszej kolejności istotne jest zapewnienie
podstawowej sieci tras rowerowych. Ważne jest także wspieranie budowy szlaków
łącznikowych do sieci tras głównych, w szczególności takich, które mogą stworzyć
pętlę.
Na podstawie przeprowadzonego badania można wskazać najważniejsze
problemy/potrzeby związane z rozwojem sieci tras/szlaków rowerowych
Województwa Małopolskiego:
▪

zapewnienie spójności między istniejącymi już odcinkami poprzez
dokończenie budowy podstawowej sieci tras/szlaków rowerowych (sieci 8 tras
VeloMałopolska),
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▪

▪

▪

▪

modernizację istniejących odcinków na terenie gmin, wyposażenie ich
w odpowiednią infrastrukturę dla rowerzystów, szczególnie tych tras
przebiegających przy atrakcjach turystycznych,
zapewnienie przejezdności na wszystkich wyznaczonych trasach/szlakach
rowerowych – obecnie w tym zakresie problem stanowi m.in. brak wiedzy na
temat zarządzającego danym szlakiem/trasą, brak przypisanej
odpowiedzialności do konkretnej jednostki, rozdrobnienie zarządzających
powodujące zróżnicowane standardy co do utrzymania danego szlaku,
powiązanie szlaków/tras rowerowych z przewozami kolejowymi bądź
zapewnienie możliwości przewozu rowerów innymi środkami transportu
publicznego,
wspieranie budowy szlaków łącznikowych do sieci tras głównych,
w szczególności takich, które mogą stworzyć pętlę.

5.2. WPŁYW DOFINASOWANIA TRAS ROWEROWYCH
W RAMACH RPO NA ROZWÓJ TURYSTYKI
5.2.1. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO W M 2014-2020
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 projekty związane z tworzeniem tras/szlaków rowerowych
realizowanych były w ramach dwóch poddziałań:
▪ 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR
▪ 6.1.5. Regionalna sieć tras rowerowych
Poniżej znajduje się zestawienie projektów wraz z ich krótkim opisem.
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Tabela 7. Opis projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.1.4

Lp. Nazwa projektu

Beneficjent

Krótki opis projektu

1.

Brzeszcze na
rowerze wytyczenie,
oznakowanie oraz
wypromowanie trasy
rowerowej na terenie
Gminy Brzeszcze

Gmina
Brzeszcze

2.

Budowa szlaku
turystycznego na
terenie Gminy Raba
Wyżna

Gmina Raba
Wyżna

3.

Budowa tras pieszorowerowych wraz z
podstawową
infrastrukturą

Gmina Gdów

Przedmiotem projektu było wytyczenie, oznakowanie i wypromowanie sieci tras
rowerowych w Gminie Brzeszcze. Wytyczone trasy są komplementarne w stosunku do
prowadzącej przez teren Gminy Wiślanej Trasy Rowerowej, a także stanowią jej
rozwinięcie. Trasa składa się z dwóch, łączących się odcinków. Mają one charakter
szlaku rowerowego i są prowadzone po istniejących ciągach komunikacyjnych tj. drogach
publicznych, drogach niepublicznych wewnętrznych oraz wałach przeciwpowodziowych.
Dla odcinków prowadzonych po drogach asfaltowych przewidziano w zależności od stanu
drogi pozostawienie nawierzchni w stanie istniejącym lub remont. Dla odcinków dróg
nieutwardzonych lub wykonanych z płyt betonowych prowadzonych poza obszarami
Natura 2000 przewidziano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Dla odcinków
prowadzonych w terenach Natura 2000 przewidziano nawierzchnię z kruszywa lub
pozostawienia istniejących nawierzchni bitumicznych. Na wałach trasa prowadzona jest
po istniejącej nawierzchni.
Zakres rzeczowy w projekcie obejmował utworzenie szlaku turystycznego ścieżki pieszo
rowerowej z kruszywa naturalnego zabezpieczonego poprzez skropienie emulsją
asfaltową na odcinku 7,019 km. projekt zakładał, że w wyniku jego realizacji wzrośnie
dostępność do obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Raba Wyżna
takich jak: figura krzyża na cmentarzu parafialnym w Harkabuzie, dzwonnica wiejska na
wzgórzu w Harkabuzie, dzwonnica wiejska w Podsarniu oraz kapliczka w Podsarniu. z
obu stron szlaku początek i koniec dla turystów dostępne są obiekty komunikacji
zbiorowej przystanki. szlak turystyczny będzie dostępny przez cały rok z wyjątkiem
sytuacji szczególnych.
Projekt obejmuje budowę lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą
architekturą łącznie ok. 28,4 km. Będą to trasy:
▪ na obszarze gm. Gdów: utworzenie trasy pieszorowerowej budowa 2 odcinków
trasy VeloRaba po prawej stronie Raby relacji Gdów Marszowice dł. ok. 2,80km,
86

Lp. Nazwa projektu

Beneficjent

Krótki opis projektu

towarzysząca trasom
w Dolinie Raby na
terenie gminy Gdów,
Kłaj i Drwinia – etap I
▪

▪

4.

Budowa trasy
rowerowej
WierzchosławiceDwudniaki – Velo
Dunajec w Gminie
Wierzchosławice

Gmina
Wierzchosławice

oznakowanie odcinków ww. trasy prowadzonych w ciągu drogi gminnej ok. 2,5km
oraz pętli trasy pieszorowerowej prowadzonej lewym brzegiem Raby po drogach
polnych gminnych ok. 3,5km łącznie ok. 6,0km, budowa małej architektury przy
trasie pieszorowerowej VeloRaba, budowa parkingu na 60 miejsc wraz z
oświetleniem solarnym, wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dot.
tras w postaci folderów i map turystycznych
na obszarze gm. Drwinia: utworzenie trasy pieszorowerowej budowa trasy relacji
Mikluszowice Dziewin wraz z przebudową infrastruktury drogowej w związku z
budową trasy ok. 1,35 km, budowa tzw. dużego MOR w m. Ispina wraz z małą
architekturą , budowa parkingu o nawierzchni z płyty ażurowej na 45 miejsc oraz
wjazdu do MOR Ispina, wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dot.
tras w postaci folderów i map turystycznych
na obszarze gm. Kłaj: budowa jednostronnej drogi rowerowej w m. Kłaj dł.ok.
0,79km, urządzenie trasy pieszorowerowej budowa odcinka 1 trasy VeloRaba
relacji Targowisko Kłaj ok 1,44km, budowa kładki pieszorowerowej nad
starorzeczem Raby na zakończeniu odcinka VeloRaby dł. 120 mb, oznakowanie
tras pieszorowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych
ok.16,0km, budowa małej architektury przy trasie pieszorowerowej, wykonanie
materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. tras w postaci folderów i map
turystycznych.

Trasa rowerowa Wierzchosławice-Dwudniaki Velo Dunajec przebiega w niewielkiej
odległości od Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, zabytkowego Domu
Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, zabytkowego Kościoła
Rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Dwudniakach, Ośrodka rekreacyjnego na Dwudniakach,
ścieżki przyrodniczoleśnej w Wierzchosławicach oraz lasów Wierzchosławickich
stanowiących część Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
zapewniając łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd do tych miejsc. Ponadto pod Centrum
Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach powstaje Miejsce Obsługi Rowerzystów MOR
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Lp. Nazwa projektu

5.

6.

Realizacja projektu
Centra Aktywnego
Wypoczynku, w tym
trasy biegowe i
biegowo-rowerowe

Rowerowy Szlak
Wód Mineralnych w
Gminie Muszyna

Beneficjent

Fundacja
Sądecka

Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa
Muszyna

Krótki opis projektu
w ramach budowy ścieżek rowerowych EuroVelo 4. Ścieżka rowerowa WierzchosławiceDwudniaki Velo Dunajec w Gminie Wierzchosławice, jak sama nazwa wskazuje jest trasą
bezpośrednio połączoną z trasą rowerową VeloDunajec w miejscowości Gosławice. P
Szerokość trasy wynosi 2,5 m oraz pobocze 0,5 m z każdej strony ścieżki. Projekt
dotyczy przebudowy 2,55 km trasy rowowej w Gminie Wierzchosławice. W zakres
wchodzi również oznakowanie trasy rowerowej. Zostaną również wykonane tablice
informacyjne i pamiątkowe dotyczące inwestycji.
Centrum Aktywnego Wypoczynku CAW obejmuje budowę systemowego projektu, w
ramach którego zostaną zbudowane trasy biegowo-rowerowe w Subregionie Sądeckim, w
następujących gminach:
▪ Bobowa: 1 trasa biegowa o długości 2,523 km
▪ Łącko: 1 trasa biegowo rowerowa o długości 2,716 km oraz odbudowa kładki
pieszo-rowerowej na potoku Czarna Woda w m. Łącko
▪ Stary Sącz: 3 trasy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:
▪ Nowy Sącz: 1 trasa biegowo-rowerowa o długości 5,009 km, w tym
zmodernizowany odcinek na długości 1,444 km.
▪ Chełmiec: 1 trasa turystyczna po wale przeciwpowodziowym w miejscowości
Świniarsko o długości 1,514 km.
W sumie powstanie 17,214 km liniowych tras turystycznych połączonych wspólną marką
Centra Aktywnego Wypoczynku i połączonych z siecią tras w Województwie Małopolskim.
Projekt dotyczy utworzenia nowego lokalnego rowerowego szlaku turystycznego
prowadzącego przez Żegiestów, Milik, Szczawnik, Złockie, Jastrzębik i Muszynę. Szlak
łączy się bezpośrednio z trasą EuroVelo11 w Miliku, Żegiestowie, Muszynie. Realizacja
przedsięwzięcia obejmuje wytyczenie rowerowego szlaku turystycznego o długości
32,7km, oznakowanego jednolitymi znakami, wyposażonego w urządzenia informacyjne,
miejsca postojowe do wypoczynku, które zapewnią bezpieczne i spokojne jej przebycie
turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia.
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Lp. Nazwa projektu

Beneficjent

Krótki opis projektu

7.

Rozbudowa i
modernizacja tras
pieszo - rowerowych
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na
terenie miasta
Gorlice jako element
podnoszący
atrakcyjność
turystyczną
Subregionu
sądeckiego

Miasto Gorlice

8.

Rozbudowa szlaków
wielofunkcyjnych
wokół Góry
Mogielica i szlaków
łącznikowych w
Gminach Limanowa,
Słopnice, Kamienica
i Mieście Limanowa
wraz z ich
połączeniem z trasą
główną VeloDunajec

Powiat
Limanowski

Celem projektu jest rozwój szlaków rekreacyjnych w subregionie sądeckim poprzez
stworzenie tras pieszo rowerowych, uzupełniających istniejącą sieć lokalnych tras, a tym
samym wzbogacając ofertę turystyczną i rekreacyjną miasta Gorlice i ościennych gmin.
Powstałe 2 nowe trasy pieszo-rowerowe, jako ważny łącznik i dopełnienie
funkcjonujących szlaków, będą trasami współpracującymi, łącząc się z siecią tras
głównych i pozostałych za sprawą wybudowanych wcześniej ze środków europejskich
ścieżek. W projekcie przewidziano realizację następujących działań: opracowanie w
ramach prac przygotowawczych Programu Funkcjonalno-Użytkowego; stworzenie 2 tras
pieszo rowerowych, wraz z oznakowaniem oraz miejscem odpoczynku na każdej z nich;
Zaprojektowane trasy będą utwardzone, wykonane w technologii nawierzchni bitumicznej
bądź kostki brukowej bezfazowej, zapewniając wygodę użytkownikom i dostępność w
ciągu całego roku. Dopełnieniem działań będzie wydanie mapy w formie drukowanej oraz
stworzenie aplikacji mobilnej na smartfony, prezentujących warianty korzystania z sieci
tras, co znacząco ułatwi poruszanie się po ścieżkach.
Projekt polega na rozbudowie wielofunkcyjnych szlaków turystycznych wokół góry
Mogielica i szlaku łącznikowego w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i w m.
Limanowa, wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec. Projekt zakłada
modernizację istniejących szlaków poprzez ich odpowiednie oznakowanie, tworzenie
nowych szlaków, budowę infrastruktury towarzyszącej kosze na śmieci, parkingi dla
rowerów, ławki, stoły, wiaty, tworzenie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
Włączenie objętych projektem szlaków do sieci głównych tras rowerowych
zaprojektowanych w Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych
oraz narciarskich tras biegowych w woj. małopolskim wystąpi w miejscowości Tylmanowa
pośrednio przez istniejące trasy w Gm. Ochotnica połączenie z trasą główną
VeloDunajec. Trasy prowadzą przez obszary atrakcyjne przyrodniczo i miejsca o dużym
potencjale turystycznym.
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Lp. Nazwa projektu

Beneficjent

9.

TURISTICUS Gmina Miasta
budowa
Bochnia
zintegrowanej sieci
tras turystycznych na
terenie Bochni

10.

Uatrakcyjnienie
oferty turystyczno dydaktycznej
podnóża Babiej Góry
poprzez przebudowę
istniejących i
stworzenie sieci
ścieżek pod nazwą
„Babiogórska
Parzenica”

Babiogórski Park
Narodowy z
siedzibą w Zawoi

11.

Utworzenie pętli
rowerowych oraz
infrastruktury
turystycznej na
obszarze powiatu

Lokalna Grupa
Działania "Nad
Białą Przemszą"

Krótki opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych rowerowych,
pieszych i spacerowych na terenie Bochni skomunikowanych z europejską magistralą
rowerową EUROVELO 4. Rzeczowa realizacja inwestycji obejmuje:
▪ Budowę ciągu rowerowo-pieszego o długości 0,75 km wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu plac zabaw, siłownia
▪ Dostawę i montaż infrastruktury towarzyszącej i obiektów małej architektury
▪ Oświetlenie i monitoring wizyjny ciągu rowerowo-pieszego
▪ Oznakowanie 26 km tras turystycznych
▪ Działania promocyjne i marketingowe.
Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejących ścieżek dydaktycznych oraz
wytyczenie nowych wraz z wyposażeniem w odpowiednią infrastrukturę. W ramach
projektu powstaną: dwie nowe ścieżki wraz z infrastrukturą, zostanie zmodernizowana i
odnowiona ścieżka dydaktyczna Mokry Kozub. W ramach prac zostaną wykonane
następujące czynności: odnowienie nawierzchni ścieżki Mokry Kozub z Polanką
Odkrywców wraz z infrastrukturą 2 km wytyczenie 2 nowych ścieżek dydaktycznych 4 km
wyposażenie w konieczną infrastrukturę edukacyjną wg. szczegółowych zadań. Projekt
zakłada modernizację dotychczas użytkowanych ścieżek dydaktycznych na terenie BgPN
poprzez ich rozbudowę o dodatkowe odcinki pętle. Modernizacji ulegną dwie sąsiadujące
ze sobą ścieżki, co pozwoli nadać im nową, bogatszą wartość merytoryczną. W praktyce
przełoży się to na zwiększenie i uatrakcyjnienie dotychczasowej oferty edukacyjnej Parku
da możliwość szerszego udostępnienia zarówno dla grup zorganizowanych, jak i turystów
indywidualnych.
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pow.
olkuskiego w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego poprzez utworzenie oraz
zagospodarowanie istniejących tras rowerowych na terenie pow. olkuskiego. Przedmiot
projektu: W ramach projektu zaplanowano wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych
oraz turystycznych w tym również istniejących, ich rozbudowę, współpracę gmin przy
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olkuskiego jako
zintegrowanego
produktu
turystycznego

12.

Utworzenie strefy
aktywnego
wypoczynku w
gminie Grybów
poprzez budowę tras
turystycznych

Gmina Grybów

Krótki opis projektu
tworzeniu powiatowego szlaku długodystansowego przy włączeniu społeczności lokalnej
w procesy konsultacji przebiegu nowych szlaków, praktycznej nauki znakowania szlaków,
stworzeniu przystanków turystycznych oraz promocji produktu turystycznego poprzez
wydanie przewodnika w formie aplikacji mobilnej. W ramach operacji m.in. przewiduje się
stworzenie trasy przebiegającej przez główne atrakcje gmin partnerskich tj. Klucze,
Wolbrom i Olkusz, w tym m.in. utworzenie dwóch pętli dookoła Zalewu Wolbromskiego
która będzie stanowić trasę turystyczną oraz pętli prowadzącej do tzw. Róży Wiatrów
przez teren Pustyni Błędowskiej oraz wytworzenie infrastruktury towarzyszącej dla
potrzeb rowerzystów. Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie LGD oraz
partnerów Gminę Klucze, Gminę Olkusz oraz Gminę Wolbrom.. Projekt zakłada
wytyczenie i oznakowanie oraz zagospodarowanie łącznie ok. 45,4 km zintegrowanych
sieci tras rowerowych oraz trasy turystycznej pętla wokół Zalewu Wolbromskiego.
Przedmiotem projektu jest utworzenie Okrężnego Szlaku Rowerowego o dł. ponad 80 km.
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę szlaku wraz z budową wiat
przystankowych 4 szt. oraz montażem siłowni zewnętrznych 4 szt.; montaż 17
przystanków rowerowych, oznakowanie szlaku 681 tablic i kierunkowych znaków
rowerowych wraz z wydaniem przewodnika w nakładzie 2000 egz. Projektowane wiaty
oraz przystanki nawiązują do lokalnej architektury dwuspadowe dachy, drewno jako
materiał konstrukcyjny działania w zakresie rozpowszechniania informacji o szlaku
rowerowym m.in.: publikacja przewodnika rowerowego z mapą, informacja zawarta w
folderze Gminnego Ośrodka Sportów i Rekreacji, na portalu turystycznym Gm. Grybów
oraz na www LGD Korona Sądecka i Sadeckiej Organizacji Turystycznej. Okrężny Szlak
Rowerowy będzie przebiegał przez 15 z 16 miejscowości Gminy Grybów. Trasy rowerowe
uwzględniają sieć połączeń opartych przede wszystkim na drogach gminnych, w znacznie
mniejszym zakresie przebiegają również przez drogi powiatowe, jak i wojewódzkie. Na
zaprojektowanym szlaku rowerowym nie występuje żadna infrastruktura turystyczna
sprzyjająca tej formie wypoczynku i rekreacji, dlatego też projekt przewiduje budowę
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13.

VeloKrynica –
budowa
uzdrowiskowej trasy
turystycznorekreacyjnej w
Krynicy -Zdroju

Gmina KrynicaZdrój

14.

Wykorzystanie
potencjału
przyrodniczego i
kulturowego Gminy
Babice poprzez
uzupełnienie
brakujących tras
turystycznych

Gmina Babice

15.

Zintegrowany
Tarnowska
produkt turystyczny
Organizacja
Subregionu
Turystyczna
Tarnowskiego "Trasy
Rowerowe Pogórza"

Krótki opis projektu
łącznie 21 przystanków rowerowych oraz 4 obiekty małej architektury służące rekreacji
codziennej siłownie.
Przedmiotem projektu jest bud. i oznakowanie 12,06 km trasy rower. Ponadto w
porozumieniu w g. Muszyna na istniejących znakach kierunkowych dodane zostaną
tabliczki znacznikowe i kierunkowe trasy VeloKrynica na dł. 6,49 km. Projekt zakłada
wyposażenie trasy w infrastrukturę towarzysząca, poprawiającą komfort i
bezpieczeństwo, w tym altanę odpoczynkową, ławki, kosze, WC, plac rekreacyjny. z
siłownią. Na budowanym odcinku zaprojektowano ścieżkę o nawierzchni bitumicznej
pokrytej wierzchnią warstwą z żywicy syntetycznej. Odrębnym działaniem jest szeroka
promocja nowowybudowanej trasy.
Przedmiotem projektu jest utworzenie brakujących szlaków turystycznych na terenie
Gminy Babice łączących trasy rowerowe o charakterze ponadregionalnym z jej
największymi atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi. Zakres rzeczowy proj. obejmuje
wykonanie robót budowlanych polegających na:
▪ 1 budowie odcinków drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z
kruszywa,
▪ 2 wykonaniu odcinków tras rowerowych po istniejących drogach poprzez
oznakowanie trasy rowerowej,
▪ 3 oznakowaniu ścieżki pieszorekreacyjnej na Grodzisku,
▪ 4 wykonaniu elementów towarzyszących przeznaczonych do wypoczynku,
rekreacji i edukacji: siłowni zewn., placów zabaw, punktu inform. oraz tablic inform.
i edukacyjnych
Przedmiotem projektu jest budowa oraz modernizacja tras rowerowych z uwzględnieniem
infrastruktury towarzyszącej:
▪ G. Borzęcin - wytyczanie i oznakowanie tras, infrastr. towarz.,
▪ G. Brzesko - budowa ścieżki rowerowej, oznakowanie, zakup i montaż infrastr.
dodatkowej,
▪ G. Dębno - budowa tras rower., wytyczanie i oznakowanie szlaków,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

P. brzeski - budowa parkingu, miejsca obsługi rowerzystów, budowa siłowni
zewnętrznej,
P. dąbrowski - budowa trasy rower., budowa miejsc postojowych, oznakowanie
trasy, infrastruktura towarzysząca,
G. Szczurowa - budowa tras rower., infrastr. towarz., wytyczanie i oznakowanie
szlaków, nadzór inwest.
G. Tarnów - budowa tras rower. i remont istniejących tras rower., oznakowanie,
G. Wietrzychowice - budowa tras rower., inrastru. towarz., wytyczanie i
oznakowanie szlaków
G. Miasta Tarnowa - budowa tras rower., oznakowanie, przebudowa istniejącej
infrastr., budowa MOR, budowa miejsc postojowych.

Źródło: opracowanie na podstawie danych przekazanych przez UMWM
Tabela 8. Opis projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.1.5

Lp. Nazwa projektu

Beneficjent

Krótki opis projektu

1.

Województwo
Małopolskie

Wiślana Trasa Rowerowa to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących w
skład zintegrowanej sieci tras rowerowych Województwa Małopolskiego. Przebiega po
najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Wisły. Długość całej trasy to około 220 km,
natomiast przedmiotowych projekt obejmuje odcinek I Wiślanej Trasy Rowerowej o
długości około 90,8 km zlokalizowany w centralnej i wschodniej Małopolsce. WTR
wytyczona została wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od gminy Drwinia (Niepołomice) do
gminy Szczucin. Przedmiotowa trasa rowerowa w większości wykorzystuje wały rzeki
Wisły jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony całkowicie ruchu
samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku.
Niewielkie pochylenia (pochylenie niwelety max 6% oraz Vp min 30 km/h) i różnice
poziomów sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie przyjemne i
łatwe zarówno dla zwykłych rowerzystów jak i dla rodzin z dziećmi a także rowerzystów

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 1
Wiślana Trasa
Rowerowa (WTR) –
odcinek 1: Drwinia
(Niepołomice) –
Szczucin.
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z przyczepkami czy sakwami. Na całej długości planowane jest wykonanie oznakowania
trasy Ponadto zostanie wybudowane sześć Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR).

2.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 1
Wiślana Trasa
Rowerowa (WTR) odcinek 2:
Brzeszcze - Skawina

Województwo
Małopolskie

Przedmiotowy projekt obejmuje odcinek II Wiślanej Trasy Rowerowej o długości ok 87
km zlokalizowany w zachodniej i centralnej Małopolsce. WTR wytyczona została wzdłuż
rzeki Wisły na odcinku od gminy Brzeszcze do gminy Skawina wraz z łącznikiem do
Opactwa w Tyńcu. Przedmiotowa trasa rowerowa w większości wykorzystuje wały rzeki
Wisły jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony całkowicie ruchu
samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku.
Niewielkie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po
przedmiotowej trasie będzie przyjemne i łatwe zarówno dla zwykłych rowerzystów jak i
dla rodzin z dziećmi a także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Obszar w
otoczeniu ścieżki charakteryzuje się występowaniem łagodnych wzniesień i płaskich
obniżeń związanych z dolinami rzecznymi i starorzeczami. Odcinek od m. Brzeszcze do
m. Skawina przechodzić będzie przez 4 powiaty. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną
Miejsca Obsługi Rowerzystów, trasa zostanie oznakowana.

3.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 1
Wiślana Trasa
Rowerowa (WTR)
odc. Ujście
Podłężanki Niepołomice

Województwo
Małopolskie

Przedmiotowy projekt obejmuje odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej o długości ok. 19,56
km zlokalizowany w gminie Niepołomice. Przedmiotowa trasa rowerowa wykorzystuje
wały rzeki Wisły jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony całkowicie ruchu
samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku.
Szerokość trasy wynosząca 2,5 m oraz niewielkie pochylenia niwelety max 6 i prędkość
projektowa min. 30 kmh sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie
przyjemne i łatwe zarówno dla zwykłych rowerzystów jak i dla rodzin z dziećmi a także
rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Na całej długości planowane jest wykonanie
oznakowania trasy. Ponadto zostanie wybudowane jedno Miejsce Obsługi dla
Rowerzystów MOR.
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4.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 2
VeloMetropolis
(małopolski odcinek
EuroVelo 4) od m.
Wola Batorska do m.
Jodłówka Wałki

Województwo
Małopolskie

Trasa EuroVelo 4 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras
rowerowych. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny
centralnej i wschodniej części województwa, mając przebieg wspólny z WTR, w
miejscowości Ostrów łącząc się z trasą Velo Dunajec, a w przyszłości również EV11
kończąc się na granicy województwa, tworząc w ten sposób spójny ciąg komunikacyjny.
Przedmiotowy odcinek trasy EV 4 przebiega przez obszar powiatów: wielickiego,
bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, Miasta Tarnów. Długość odc. Wola Batorska
Jodłówka Wałki ok.96,4 km. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną 4 Miejsca Obsługi
Rowerzystów. Trasa zostanie oznakowana. Dodatkowo na trasie będzie wybudowana
kładka M1 między Mokrzyska Bucze w celu przeprowadzenia drogi rowerowej przez
szlak migracji ekologicznej oraz kładkę M2 w m. Jodłówka Wałki.

5.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 3
EuroVelo 11,
odcinek BarciceWielogłowy z
podziałem na 4
zadania

Województwo
Małopolskie

Trasa EuroVelo 11 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras
rowerowych. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny
Sądecczyzny do węzła łączącego z VeloDunajec w miejscowości Nowy Sącz, aby
wspólnym przebiegiem w miejscowości Ostrów skrzyżować się z trasa EuroVelo 4
tworząc spójny ciąg. Przedmiotowy odcinek trasy EuroVelo 11 przebiega przez obszar
powiatu nowosądeckiego, gminy: Stary Sącz i Nowy Sącz Miasto. Długość odc. BarciceWielogłowy to ok. 15,4 km. Szerokość od 2m3m, dopuszcza się przekroczenie
szerokości jezdni w miejscach, gdzie jest to koniecznie technologiczniena cały odcinku
jest to ok. 1 km. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostanie 1 Miejsce Obsługi Rowerzystów.
całą trasa zostanie oznakowana. Dodatkowo na trasie będzie wybudowana kładka M4
do przeprowadzenia drogi rowerowej przez rzekę Poprad oraz kładkę M1 przez rz.
Kamienica.

6.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w

Województwo
Małopolskie

Trasa rowerowa VeloDunajec to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących
w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych WM. Przebiega po najbardziej atrakcyjnych
terenach doliny Dunajca. Długość całej trasy to ok. 148 km, natomiast przedmiotowy
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Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 5 –
VeloDunajec:
odcinek 2 cz.1
Ostrów-Biskupice
Radłowskie oraz
odc.2 cz.2 Biskupice
RadłowskieWietrzychowice

7.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 6

Krótki opis projektu
projekt obejmuje dwa odcinki z całej trasy VeloDunajec tj.: odc.2 cz.1 od miejscowości
Ostrów do miejscowości Biskupice Radłowskie oraz odc. 2 cz.2 od miejscowości
Biskupice Radłowskie do miejscowości Wietrzychowice. Długość przedmiotowych
odcinków wynosi 26,127 km. Przedmiotowa trasa rowerowa wykorzystuje wały rzeki
Dunajec jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony ruchu samochodowego, a
tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Niewielkie
pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie
będzie przyjemne i łatwe zarówno dla zwykłych rowerzystów jak i dla rodzin z dziećmi a
także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Przedmiotowa trasa w miejscowości
Wietrzychowice wpinać się będzie do Wiślanej Trasy Rowerowej, dzięki której dalej
można kontynuować jazdę rowerem aż do granic małopolski do m. Szczucin bądź w
drugą stronę w kierunku Krakowa, gdzie dalej wykorzystać możemy istniejące ścieżki
krakowskie .Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki weekendowej jak i
sezonowej. Na obszarach w pobliżu inwestycji znajdują się również kąpieliska, gdzie w
sezonie letnim wypoczywa tysiące turystów. Jedną z takich atrakcji turystycznych jest
przepływająca rzeka Dunajec, której linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, a wody
stanowią bardzo dużą atrakcję dla wędkarzy. Natomiast dobrze rozbudowana
infrastruktura sportowa zwiększa atrakcyjność pod względem turystycznowypoczynkowym. Dzięki budowie przedmiotowej trasy możliwy będzie dojazd do
najbardziej atrakcyjnych miejsc w tym regionie

Województwo
Małopolskie

Przedmiotowy projekt stanowi fragment trasy VeloRaba o długości ok. 9,5 km
zlokalizowany w południowej Małopolsce. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia min
objazdów a jej min pochylenia do 6 sprawiają, że jazda rowerem stanie się dużą
przyjemnością dla zwykłych rowerzystów. Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce
dla turystyki. Trasę charakteryzować będzie łatwość identyfikacji oraz integracja z trasą
EuroVelo 4, Wiślaną Trasą Rowerową oraz trasami lokalnymi. Trasa jest projektowana z
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uwzględnieniem potrzeb rowerzystów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, wygody i
komfortu poruszania się.

VeloRaba
Mikluszowice –
Uście Solne
8.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 8
VeloRudawa,
Zabierzów – Balice
DW 774

Województwo
Małopolskie

Trasa VeloRudawa należy do grupy pozostałych tras Małopolski. Przedmiotowy odcinek
trasy VeloRudawa przebiega przez obszar gminy Zabierzów, od skrzyżowania DW 774 z
DK 79 do skrzyżowania DW 774 z DP 2121K ul. Krakowska. Na terenie gminy
Zabierzów trasa VeloRudawa przebiega przez tereny sołectw: Zabierzów, Szczyglice,
Balice. Długość trasy VeloRudawa to ok. 3,3 km.

9.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
MałopolskimVeloDunajec odc.
Zakopane – Stary
Sącz z podziałem na
3 zadania.

Województwo
Małopolskie

Przedmiotowy projekt stanowi fragment trasy VeloDunajec o długości ok. 100 km
zlokalizowany w południowej Małopolsce. Szerokość trasy wynosi od 2 do 4 metrów.
Poprzez swoją lokalizację umożliwi on użytkownikom poznanie atrakcji regionu. Trasa
pomimo swojej krętości zapewnia min. objazdów, wysoką prędkość projektową v30 kmh,
a jej min. pochylenia do 6 sprawiają, że jazda rowerem stanie się przyjemnością dla
zwykłych rowerzystów, a także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Cały obszar
inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki weekendowej jak i sezonowej m.in.: widok
na Tatry, Pieniny, czy Beskidy.Odc. od m. Zakopane do m. Stary Sącz przechodzić
będzie przez 3 powiaty: tatrzański, nowotarski i nowosądecki. Wzdłuż trasy
zlokalizowane zostanie 8 Miejsc Obsługi Rowerzystów.

10.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w

Województwo
Małopolskie

Trasa EuroVelo 11 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras
rowerowych. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny
Sądecczyzny do węzła łączącego z VeloDunajec w miejscowości Nowy Sącz, aby
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Lp. Nazwa projektu

Beneficjent

Województwie
Małopolskim–
Zadanie nr 3
EuroVelo 11(EV11)
odc. Nowy Sącz –
Wielogłowy

11.

Budowa
zintegrowanej sieci
tras rowerowych w
Województwie
Małopolskim–
Zadanie nr 3
EuroVelo11 (EV11)
odc. Czchów
(Zapora) do m.
Wróblowice

Krótki opis projektu
wspólnym przebiegiem w miejscowości Ostrów skrzyżować się z trasą EuroVelo 4
tworząc spójny ciąg. Przedmiotowy odcinek trasy EuroVelo 11 przebiega przez obszar
powiatu nowosądeckiego, gminy: Miasto Nowy Sącz i Chełmiec. Długość odc. Nowy
Sącz-Wielogłowy to ok. 6,5 km.
Trasę obsługiwać będzie 1 Miejsce Obsługi Rowerzystów zlokalizowane w niewielkiej
odległości od przedmiotowego odcinka, bezpośrednio przy trasie EV11. Dodatkowo na
trasie będzie wybudowana kładka M1 przez rz. Kamienica.

Województwo
Małopolskie

Przedmiotowy projekt stanowi fragment trasy EuroVelo 11 o długości ok. 17,35 km
zlokalizowany w środkowowschodniej Małopolsce. Szerokość trasy wynosi od 2 do 5
metrów. Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki weekendowej jak i
sezonowej m.in.: widok na Beskidy i Pogórze. Odcinek od Czchowa do Wróblowic
przechodzić będzie przez 2 powiaty: brzeski i tarnowski. Wzdłuż trasy zlokalizowane
zostanie jedno Miejsce Obsługi Rowerzystów w m. Zakliczyn.

Źródło: opracowanie na podstawie danych przekazanych przez UMWM
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5.2.2. POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKA REZULTATU
DŁUGOTERMINOWEGO
Do badania ewaluacyjnego dotyczącego pomiaru wartości wskaźnika rezultatu
długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras
rowerowych w regionie wykorzystano wcześniej podział na kategorie tras/szlaków
rowerowych, dla których przygotowywana była inwentaryzacja. Długości odcinków,
roczną pracę przewozową, a także liczbę osób korzystających z danych tras
rowerowych w regionie wyliczono dla: VeloMałopolska, tras wybudowanych
w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (w podziale na VeloMałopolska i pozostałe
trasy/szlaki), szlaków rekomendowanych i 50 wycieczek.
Wyniki pomiarów znajdują się w tabeli nr 9.
Tabela 9. Oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego
VeloMałopolska
długość [km]
RPPVeloMałopolska
517,21

27 608 450
w tym:

VeloMałopolska w
ramach RPO
długość [km]
459,75

RPO - pozostałe
długość [km]

RPPVeloMałopolska_RPO
15 236 767
RPP RPO-pozostałe

202,11

1 052 889
RPO - łącznie
długość [km]
661,86

Szlaki
rekomendowane
długość [km]
1 773,97
50 wycieczek
długość [km]
1 584,77

RPP RPO-łącznie

liczba osób
korzystających z tras
rowerowych
552 169

liczba osób
korzystających z tras
rowerowych
304 735
liczba osób
korzystających z tras
rowerowych
21 058

16 289 656

liczba osób
korzystających z tras
rowerowych
325 793

RPP
szlaki
rekomendowane
27 096 812

liczba osób
korzystających z tras
rowerowych
541 936

RPP
50 wycieczek
14 947 512

liczba osób
korzystających z tras
rowerowych
298 950

RAZEM

1 414 113

Źródło: opracowanie własne

Z powyższych oszacowań wynika, że największą popularnością w roku 2021 cieszyły
się trasy wchodzące w sieć rowerową VeloMałopolska. Wskaźnik cząstkowy
mówiący o liczbie osób korzystających z tras rowerowych VeloMałopolska wyniósł
w 2021 roku 552 169 osób. Potwierdza to wcześniejsze sugestie, że inwestycje
w rozwój spójnych sieci tras rowerowych, do których można zakwalifikować sieć
VeloMałopolska, wyraźnie przekładają się na wzrost liczby osób korzystających
z tego typu tras. Kolejnym aspektem, który mógł przyczynić się do takiego wzrostu
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liczby osób korzystających z tras jest usytuowanie ścieżek rowerowych w sposób,
który łączy największe atrakcje turystyczne regionu. Podkreśla to, że turyści chętnie
korzystali z tej aktywnej formy spędzania czasu w celu zwiedzania Małopolski,
w przypadku dostępności do infrastruktury rowerowej wysokiej jakości.
W interpretacji tego wskaźnika cząstkowego należy jednak zauważyć, że wyniki
z punktów pomiarowych z Krakowa mogą nieco zaburzać finalne oszacowania,
ponieważ uwzględniają w sobie zarówno ruch miejski, jak i turystyczny – na
podstawie udostępnionych do badania danych nie ma jednak możliwości podziału tej
liczby na różne motywy odbycia przejazdu rowerem. Z tego powodu do oszacowań
przyjęto całą wartość pomiarów, ale tak wysoki wskaźnik rezultatu długoterminowego
na trasach VeloMałopolska został osiągnięty dzięki natężeniu ruchu rowerowego na
wszystkich odcinkach sieci, więc uznano, że problem z wyszczególnieniem ruchu
miejskiego i turystycznego dla pomiarów z Krakowa nie stanowi znaczącego
ograniczenia w badaniu.
Ponad połowę osób korzystających z tras VeloMałopolska stanowią użytkownicy tych
tras i szlaków, które powstały w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (304 735 osób).
Liczba osób korzystających z pozostałych tras/szlaków powstałych w ramach RPO
(poza VeloMałopolska) wyniosła 21 058 osób. Tak duża różnica w oszacowaniu
wskaźnika dla tego typu tras (w odniesieniu do pozostałych typów tras) może być
wynikiem krótkich odcinków i dużej fragmentaryzacji – na czas pomiarów większość
z analizowanych odcinków to kilkukilometrowe fragmenty, które samodzielnie nie
tworzą tras rekreacyjnych. Jednocześnie należy zauważyć, że wartość wskaźnika
długoterminowego dla wszystkich tras powstałych w ramach RPO WM na lata 20142020 wyniosła 325 793 osób.
Drugą najczęściej uczęszczaną siecią tras rowerowych były szlaki rekomendowane
(Rysunek nr 3) – w tym przypadku liczba osób korzystających z tych tras rowerowych
została oszacowana dla okresu badania – roku 2021 na 541 936 osób, co również
stanowi potwierdzenie pozytywnego wpływu rozbudowy szlaków rowerowych na
wzrost liczby osób korzystających z tras. W tym przypadku także należy zwrócić
uwagę na wyniki pomiarów z Krakowa, które mogą częściowo wpływać na zawyżenie
oszacowania tego wskaźnika cząstkowego, jednak w analizie całej sieci rowerowej
należy stwierdzić, że inwestycje w rozbudowę infrastruktury przyniosły bardzo
zadowalające skutki i znaczący wzrost wskaźnika rezultatu w odniesieniu do wartości
z roku 2013, która wyniosła 144 000 osób – potwierdza się tym samym sukces
prowadzenia tego typu inwestycji.
Szlaki rekomendowane, tak samo jak w przypadku tras VeloMałopolska, cechują się
dużą spójnością oraz usytuowaniem powiązanym z lokalizacją rozpoznawalnych
atrakcji turystycznych. Infrastruktura rowerowa o czytelnych powiązaniach z
atrakcjami regionalnymi oraz pozostałymi fragmentami sieci rowerowej zachęca do
korzystania z tej formy przemieszczania się oraz pozwala na zwiedzenie regionu
oraz poznanie jego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a tematyczne szlaki
rowerowe mogą pozytywnie wpływać na promocję tras i ułatwiać organizację
wycieczek.
Niższe oszacowania dla wskaźnika rezultatu długoterminowego wystąpiły w
przypadku tras „50 wycieczek”. Liczba osób korzystających z tras rowerowych dla
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tego rodzaju ścieżek wyniosła 298 950 osób. Niższa popularność (względem
wcześniej omówionych typów tras rowerowych) może brać się z mniejszej spójności
tych tras – większość tras pozwala na kilkudziesięciokilometrowe wycieczki, jednak
nie jest w sposób jednoznaczny powiązana z siecią rowerową w całym regionie.
Dostępność tych ścieżek jest więc niższa niż w przypadku odcinków stanowiących
podstawę siatki rowerowej w regionie lub będących bezpośrednio z nią połączonych.
Na tej podstawie można wywnioskować, że w celu zachęcenia większej liczby
rowerzystów do korzystania z tras rowerowych, należy zapewnić ich integrację z
systemem rowerowym oraz możliwość samodzielnego dopasowania długości trasy
rowerowej (bez ograniczeń infrastrukturalnych). Uwzględniając założenie, że średnia
długość trasy pokonywanej podczas wycieczek rowerowych to 50 km (na podstawie
SOPZ), można stwierdzić, że fragmenty tras powstałych w ramach RPO WM 20142020 (nie uwzględniając tras należących do sieci VeloMałopolska), których długość
jest znacznie poniżej tej wartości, mogą nie stanowić wystarczająco atrakcyjnych tras
do organizacji wycieczek rekreacyjnych. Ze względu na swoją większą
fragmentaryczność i brak możliwości zrealizowania trasy o długości zbliżonej do
średniej długości wycieczek rowerowych, nie stanowią one podstawowych odcinków
dla osób uprawiających turystykę rowerową. W celu zwiększenia liczby osób
korzystających z tych tras rowerowych, należy prowadzić działania nakierowane na
zintegrowanie systemu ścieżek rowerowych w województwie.
Na podstawie przeprowadzonego badania wskaźnika rezultatu długoterminowego,
należy stwierdzić, że rozwój infrastruktury rowerowej korzystnie wpłynął na wzrost
liczby osób korzystających z tras rowerowych w regionie. W odniesieniu do wartości
bazowej wskaźnika – 144 000 (rok 2013), należy zauważyć, że nastąpił znaczny
wzrost liczby osób korzystających z tras rowerowych w województwie. W odniesieniu
do wartości docelowej – 423 396 (do osiągnięcia w roku 2023), wskaźnik rezultatu
został osiągnięty, a nawet znacznie przekroczony już w roku 2021, gdyż łączna
liczba osób korzystających z tras w województwie wyniosła 1 414 113 osób.
Oszacowanie tego wskaźnika mogłoby nieznacznie się obniżyć w przypadku
skorygowania wyników pomiarów z Krakowa (rozdzielając je na ruch miejski i ruch
rekreacyjny), jednak należy stwierdzić, że tak pozytywny wynik potwierdza
zasadność prowadzenia inwestycji dążącej do rozbudowy sieci szlaków rowerowych
w skali wojewódzkiej. Tworzenie spójnej sieci tras rowerowych zachęca do
spędzania wolnego czasu w sposób aktywny poprzez organizację wycieczek
rowerowych, a rozwijająca się infrastruktura drogowa umożliwia planowanie
zróżnicowanych tras. Rozwój tras i promocja rekreacyjnego ruchu rowerowego
przekłada się na tworzenie kultury rowerowej w regionie i popularyzacji tej formy
turystyki w kontekście zwiedzania regionu oraz poznawania jego dziedzictwa
naturalnego i kulturowego. Zauważalne jest duże natężenie ruchu rowerowego w
regionie, a ponowne przeprowadzenie badań w kolejnych latach pozwoli na
dokładniejszą analizę wpływu rozbudowy infrastruktury na zwiększenie rowerowego
ruchu turystycznego w Małopolsce.
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5.2.3. NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA TRASACH/SZLAKACH
ROWEROWYCH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
Natężenie ruchu rowerowego na szlakach rowerowych w województwie małopolskim
zostało przedstawione jako roczna liczba rowerzystów poruszająca się po danym
odcinku trasy. Ustalono przedziały odpowiednie do użytkowników danych tras
rowerowych – najwięcej porusza się po trasach VeloMałopolska – prawie 750 tysięcy
podróżujących na rok, na rekomendowanych szlakach rowerowych – do 185 tysięcy
cyklistów podczas roku, następnie po 50 wycieczkach rowerowych – do 77 tysięcy
rowerzystów w ciągu roku, a najmniej po pozostałych trasach współfinansowanych
w ramach RPO WM 2014-2020 – do 11 500 użytkowników na rok.
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Rysunek 14. Mapa natężenia ruchu rowerowego na trasach VeloMałopolska

Źródło: opracowanie własne

103

Rysunek 15. Mapa natężenia ruchu rowerowego na trasach rekomendowanych

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 16. Mapa natężenia ruchu rowerowego na pozostałych trasach współfinansowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 17. Mapa natężenia ruchu rowerowego na trasach 50 wycieczek rowerowych

Źródło: opracowanie własne
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Najwięcej rowerzystów podróżuje po trasach VeloMałopolska: najwięcej, bo od 250
do prawie aż 750 tysięcy użytkowników w ciągu roku wybiera:
▪
▪
▪

VeloNatura (EuroVelo11) – odcinek od dworca Kraków Główny do osiedla
Kolorowego i Krakowiaków,
Wiślana Trasa Rowerowa, VeloMetropolis (EuroVelo 4), odcinek: BrzeszczeSkawina,
VeloNatura (Eurovelo 11) – odcinek Piwniczna-Stary Sącz.

Od 60 tysięcy do 250 tysięcy rowerzystów zarejestrowano na powyższych trasach
VeloMałopolska oraz takich trasach jak:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bogumiłowice PKP – Szczepanów (szlak niebieski),
Wiślana Trasa Rowerowa w Krakowie – odcinek od Zakrzówka do Bulwaru
Kurlandzkiego,
Wiślana Trasa Rowerowa w Krakowie – odcinek od parkingu Kolna do
Jednostki Wojskowej NIL,
Wiślana Trasa Rowerowa w Krakowie – odcinek od Mostu Nowohuckiego do
Longinusa Podbipięty,
Bursztynowy Szlak Greenways,
VeloDunajec, VeloNatura (EuroVelo11) odcinek: Stary Sącz-Wielogłowy,
VeloDunajec, odcinak Zakopane-Sromowce,
Karpacki Szlak Rowerowy,
Szlak wokół Tatr – Harenda-Ratułów,
Szlak wokół Tatr – pętla dookoła miasta Nowy Targ,
50 wycieczek trasa nr 17,
Pętla wokół Myślenic,
Szlak wokół Tatr – trasa główna,
VeloRaba, odcinek: Mikluszowice-Uście.

Najmniej podróżujących (od 1 do 2 500 użytkowników na rok) jest na odcinkach
takich tras jak:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Karpacki Szlak Rowerowy,
Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd,
Karpacki Szlak Rowerowy – wariant łososiński,
Trasy turystyczne w gminie Grybów
Szlak rowerowy w gminie Limanowa
Szlak od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach
Ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze Stary-Sącz
50 wycieczek (trasy nr 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 32, 42,
47).
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Rysunek 18. Mapa natężenia ruchu rowerowego na trasach, ścieżkach i szlakach rowerowych województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne
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5.2.4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TURYSTYKĘ ROWEROWĄ W
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
Zanim określony zostanie wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WM na
lata 2014-2020 istotne jest wskazanie, jakie czynniki mają i mogą mieć znaczenie dla
turystyki rowerowej.
Według przedstawicieli gmin biorących udział w badaniu CAWI czynnikami, które
mają w największym stopniu wpływ na zwiększenie natężenia ruchu rowerowego jest
przede wszystkim jakość infrastruktury drogowej dla rowerzystów (drogi, ścieżki)
(80% odpowiedzi) oraz położenie ścieżki w atrakcyjnym otoczeniu przyrodniczym
(krajobrazy, drogi) (60% odpowiedzi). Dość istotne wydają się być również takie
kwestie jak: dostępność Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR – miejsca przeznaczone
do odpoczynku rowerzystów wyposażone w parking rowerowy, wiatę, ławy, stół,
kosze na śmieci, tablice informacyjną) (32,8% odpowiedzi), dostępność parkingów
przy drogach (24% odpowiedzi), dostęp do informacji, map, opracowań dla
rowerzystów (22,4% odpowiedzi), a także rozwinięta baza noclegowa oraz duża
dostępność i liczba Miejsc Przyjaznych Rowerzystom15 (20% odpowiedzi).
Najmniejsze znaczenie, według respondentów, ma bliskość atrakcji rozrywkowych,
jak również organizacja wydarzeń dla rowerzystów (po 5,8% odpowiedzi). Szczegóły
odpowiedzi prezentuje Wykres 8.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom – to obiekty/miejsca (np. obiekty noclegowe,
punkty gastronomiczne, sklepy/serwisy rowerowe) zlokalizowane w odległości do 15
km od jednej z tras rowerowych VeloMałopolska spełniające określone kryteria
systemu certyfikującego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Te kryteria to m.in. bezpieczny nieodpłatny parking rowerowy,
nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów, aktualna
informacja o serwisach/sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do
roweru, informacja o stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl, więcej
informacji na stronie: https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/mpr
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Wykres 8. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Jakie czynniki przede wszystkim mają wpływ
na zwiększenie natężenia ruchu rowerowego"16
Jakość infrastruktury przeznaczonej dla
rowerzystów (drogi, ścieżki)

80,0%

Dostępność parkingów przy drogach

24,0%

Dostępność Miejsc Obsługi Rowerzystów

32,8%

Rozwinięta baza noclegowa oraz duża
dostępność i liczba Miejsc Przyjaznych…
Dostęp do informacji, map, opracowań dla
rowerzystów

20,0%
22,4%

Bliskość atrakcji kulturowych

15,2%

Bliskość atrakcji rozrywkowych

5,6%

Położenie ścieżki w atrakcyjnym otoczeniu
przyrodniczym (krajobrazy, drogi itp.)

60,0%

Organizacja wydarzeń dla rowerzystów
Inne

5,6%
0,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n = 125

Istotnym elementem wpływającym na korzystanie z tras/szlaków rowerowych jest
także wspominana już wcześniej spójność sieci dróg rowerowych. W związku z tym,
jak wskazali eksperci podczas panelu delfickiego, aby w pełni korzystać z efektów
interwencji podjętej w ramach RPO WM, konieczne jest likwidowanie tzw. „czarnych
dziur”, czyli miejsc, gdzie trasy/szlaki nie tworzą spójnej sieci.
Podkreślono kluczowość powiązania równoleżnikowego tras (co dotyczy Wiślanej
Trasy Rowerowej), jak i połączenie tras w kierunkach północ-południe (co dotyczy
trasy EuroVelo11, a w tym brakującego odcinka na północ do Krakowa, do granicy
województwa oraz brak połączenia nad jeziorem Rożnowskim).
W okresie 3-5 lat należy mieć na uwadze, iż ruch rowerowy będzie zależał od
realizacji brakujących odcinków na granicy Krakowa (w temacie wskazywano
Wiślaną Trasę Rowerową) oraz Tarnowa (dokładniej chodzi o budowę nowego mostu
przez Dunajec). Istotne wydaje się być także zastępowanie promów mostami oraz
kładkami, co umożliwi sprawne przemieszczanie się rowerów. Jednocześnie należy
mieć na uwadze koszt takiego przedsięwzięcia, dlatego nie wszędzie będzie to
możliwe do realizacji.
W projektowaniu tras wyjątkowo istotne według ekspertów jest bezwzględne
spełnianie istniejących parametrów i wytycznych. Chodzi o to, aby trasy były,
możliwie jak ten region, płaskie (np. wykorzystujące doliny rzeczne), asfaltowe, bez
przewyższeń i umożliwiające dostęp do tras lokalnych – trudniejszych, niekoniecznie
asfaltowych oraz zróżnicowanych. Trzymanie się szczegółowych wytycznych i

Ankietowani to przedstawiciele poszczególnych gmin oraz beneficjenci
poddziałania 6.1.4 i/lub 6.1.5 RPO WM na lata 2014-2020, niereprezentujący
przedstawicieli gmin, w których owe działania miały miejsce.
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standardów projektowanie oraz budowy tras będzie miało przełożenie na
bezpieczeństwo, wygodę i intuicyjne poruszanie się po wybudowanej infrastrukturze.
Ważne jest również to, aby istniała minimalna możliwość kolizyjna z pozostałymi
uczestnikami ruchu drogowego. W tym aspekcie znaczenie ma również czytelne
oznakowanie oraz łatwo dostępne informacje o trasie i atrakcjach znajdujących się
wzdłuż jej przebiegu. Należy także podjąć działania mające na celu eliminację
odcinków zbyt stromych i nadmiernie przewyższonych, tak aby były one dostępne dla
szerszego grona odbiorców, m.in. dzieci.
Powtarzanym czynnikiem zwiększającym wykorzystanie i zainteresowanie
trasami/szlakami rowerowymi jest także powiązanie tras rowerowych z konkretnymi
liniami kolejowymi i możliwość darmowego przewodu roweru nimi. Wymieniono
następujące trasy kolejowe, które powinny umożliwić przejazd rowerów to: OświęcimChrzanów-Kraków-Tarnów, Oświęcim-Skawina-Kraków, Kraków-Sucha BeskidzkaChabówka-Nowy Targ-Zakopane, Tarnów-Nowy Sącz-Muszyna (Krynica)-LeluchówSłowacja.
W zakresie dostępności komunikacyjnej zwraca się także uwagę na konieczność
działania długofalowego (2030-2035), które zwiększyłyby przepustowość linii
kolejowych do Zakopanego i Nowego Sącza oraz obsługującego jej taboru. Miałoby
to na celu możliwość przewozu około 40 rowerów i miałoby dotyczyć około 18-20
pociągów regionalnych do i z Krakowa. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość
przewozu rowerów liniami kolejowymi (co ma miejsce, m.in. w północno-wschodniej
części województwa pozbawionej kolei), proponuje się podjęcie działań, które
zapewnią przewóz rowerów za pośrednictwem przewoźników autobusowych i busów.
Podsumowując, do czynników mogących wpływać na zwiększenie ruchu należy
zaliczyć zapewnienie:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

należytej jakości tras/szlaków rowerowych, tj. odpowiedniej nawierzchni,
ograniczenie przewyższeń itp. Przede wszystkim w tym aspekcie ważne jest
również przestrzeganie standardów i określonych parametrów budowy
tras/szlaków rowerowych,
atrakcyjnego przebiegu – przebieg ścieżek przez obszary cenne przyrodniczo
bądź krajobrazowo, a także w pobliżu atrakcji turystycznych,
dostępności do Miejsc Obsługi Rowerzystów,
spójności tras/szlaków rowerowych, w tym zagwarantowanie dobrego
połączenia z dużymi miastami jak Kraków, Tarnów,
czytelności oznakowania i dostępności do informacji nt. tras i atrakcji wzdłuż
ich przebiegu,
powiązania z przewozami kolejowymi.

Należy zaznaczyć, że w zdecydowanej większości trasy powstałe w ramach
VeloMałopolska wybudowane ze środków RPO WM 2014-2020 te kryteria spełniają.
Problem stanowi powiązanie tras z przewozem kolejowym, zapewnienie
odpowiedniego wyjazdu z Krakowa czy połączenie z Tarnowem. Nie wszystkie
inwestycje zostały już zrealizowane, dlatego poprawy wymaga również kwestia
spójności, chociaż jak zostało wskazane w dalszej części raportu, istniejąca sieć
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pozwala na poruszanie się po regionie przy wykorzystaniu innych lokalnych
tras/szlaków rowerowych.
5.2.5. DOSTĘPNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
NATURALNYCH I KULTUROWYCH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
Wzrost liczby turystów korzystających z tras/szlaków rowerowych w województwie
wskazuje na zwiększenie dostępności i wysoką efektywność wykorzystania zasobów
naturalnych i kulturowych województwa małopolskiego. Ma to również potwierdzenie
wśród uczestników prowadzonych badań ilościowych i jakościowych.
Jak zauważają eksperci biorący udział w panelu eksperckim, na przestrzeni lat 20142020 turystyka rowerowa rozwinęła się niemal od zerowego poziomu do bardzo
wysokiego w skali kraju. Przed 2014 rokiem turystyka rowerowa przeznaczona była
głównie dla wąskiej grupy rowerzystów górskich, ze względu na stopień trudności
tras i ich małą dostępność (duży ruch samochodowy, strome podjazdy, konieczność
dojazdu samochodem).
Obecnie głównie za sprawą powstałej w tym okresie sieci tras VeloMałopolska, której
utworzenie w zdecydowanej większości finansowane było ze środków RPO WM
2014-2020, sytuacja znacząco się poprawiła, gdyż w wielu przypadkach są to trasy
łatwe, asfaltowe i możliwie płaskie (wykorzystujące naturalne, płaskie korytarze jak
np. doliny rzeczne lub nieliczne nizinne obszary województwa). Dzięki temu liczne
atrakcje Małopolski zarówno te kulturowe, jak i przyrodnicze zostały połączone
podstawową siecią tras rowerowych, które umożliwiają poruszanie się między nimi.
Poprawa dotyczy tych obszarów, które są „spięte" szkieletem tras VeloMałopolska,
czyli Wiślaną Trasą Rowerową, EuroVelo4/VeloMetropolis i dolnym (północnym)
odcinkiem VeloDunajec oraz niepołączonym wciąż z częścią północną górnym
odcinkiem VeloDunajec i trasą w dolinie Popradu (w budowie). Nowe inwestycje
w Dolinie Popradu (EV11, VeloKrynica, AquaVelo, Szlak Wód Mineralnych) otworzyły
cały ten region dla początkujących turystów rowerowych. Przed 2014 rokiem było to
możliwie tylko dla zaawansowanych rowerzystów. Wybudowanie nowych tras, często
odseparowanych od ruchu samochodowego, sprawiło, że są bezpieczniejsze,
przyciąga osoby, które do tej pory nie korzystały z tej formy rekreacji.
Fakt, że trasy te nie są w 100% ukończone, nie stanowi przeszkody do poruszania
się po regionie, gdyż w większości przypadków istnieje możliwość wykorzystania
zwykłych dróg, tam gdzie brakuje wybudowanych odcinków poszczególnych tras,
chociaż istnieją przypadki jak np. brak dostępu z Tarnowa do VeloDunajec ze
względu na zamkniecie mostu (zagrożenie katastrofą budowlaną), utrudniony dostęp
z Krakowa w kierunku Oświęcimia czy Niepołomic ze względu na trwającą
rozbudową wałów przeciwpowodziowych.
Jak już zostało wyżej wspomniane, zasadniczy wpływ na zwiększenie atrakcyjności
Małopolski dla turysty rowerowego miały projekty realizowane w ramach RPO WM na
lata 2014-2020. Szkielet dla rozwoju tras rowerowych, jaki stanowi VeloMałopolska,
zapewnił przejazd rowerem między głównymi ośrodkami regionu (Oświęcim, Kraków,
Tarnów oraz Zakopane/Nowy Targ-Nowy Sącz).
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Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pojedynczych zadań/projektów, które są
odseparowane od głównych tras, gdzie jedynym rozwiązaniem, aby z nich skorzystać
jest dojazd samochodem.
Wśród ankietowanych przedstawicieli gmin prawie połowa (47,5% odpowiedzi)
uważa, że znaczenie rozwoju sieci tras rowerowych ma duży wpływ na zwiększenie
dostępności atrakcji w ich gminie. Znaczną grupę reprezentują również ci, dla których
aspekt ten ma średnie znaczenie (31,7% odpowiedzi). Należy podkreślić, że osób
o zdaniu, że rozwój sieci tras rowerowych ma mały wpływ, jest znikoma liczba (2,5%
odpowiedzi). Ponadto nie pojawiła się żadna odpowiedź, która sugerowałaby, że
rozwój sieci rowerowej ma bardzo mały wpływ na zwiększenie dostępności atrakcji
w gminie.
Wykres 9. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Jaki jest Pana/Pani zdaniem wpływ rozwoju
sieci tras rowerowych na zwiększenie dostępności do atrakcji w gminie?" 17
10,0%

2,5%

16,7%

31,7%

47,5%
mały

średni

duży

bardzo duży

brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n = 120

Respondenci zapytani o wpływ rozwoju sieci tras rowerowych w Województwie
Małopolskim na zwiększenie dla turystów dostępności do zasobów przyrodniczych
i kulturowych w całym regionie w prawie 82% wskazali odpowiedź „duży” i „bardzo
duży” (Wykres 10). Oznacza to, że rozwój sieci tras rowerowych w województwie to
ważna kwestia, jeśli Małopolsce zależy na dalszym rozwoju i zwiększeniu
dostępności do zasobów przyrodniczych i kulturowych tego regionu dla turystów.
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Wykres 10. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Jaki jest Pana/Pani zdaniem wpływ rozwoju
sieci tras rowerowych w woj. małopolskim na zwiększenie dla turystów dostępności do
zasobów przyrodniczych i kulturowych Małopolski?”18
1,6%
16,8%
27,2%

54,4%
bardzo mały

średni

duży

bardzo duży

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n =125

Respondentów zapytano również o to, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć
dostępność do atrakcji oraz zasobów przyrodniczych i kulturowych Małopolski dla
turystów rowerowych. Ankietowani podkreślają konieczność podjęcia działań
związanych z rozbudową tras rowerowych i poprawą istniejącej sieci. Akcentuje się
także kwestie poprawy infrastruktury towarzyszącej ścieżkom rowerowym – stojaków
na rowery, ławek, koszy. Podkreśla się również konieczność wybudowania punktów
obsługi rowerzystów, większej liczby MOR-ów, czy stworzenie parkingów
samochodowych wzdłuż tras rowerowych, w celu możliwości pokonania krótszych
odcinków ścieżek dla mniej wprawionych rowerzystów i dzieci, a także oddzielnej
infrastruktury noclegowej przeznaczonej dla rowerzystów długodystansowych.
Zwrócono uwagę na to, że ważne, aby na trasach poprawił się poziom
bezpieczeństwa (m.in. dzięki zastosowaniu jednakowych oznakowań tras, stworzeniu
oddzielnych tras dla rowerów – bez sąsiadującego ruchu samochodowego, budowę
bezpiecznej infrastruktury rowerowej).
Często powtarzającym się głosem jest opinia o konieczności podjęcia działań w celu
połączenia istniejących tras między sobą. Mówi się o tym, aby nowe trasy
projektować w sposób spójny, zintegrowany – tak, aby nowe odcinki były kontynuacją
lub odgałęzieniem istniejących tras rowerowych. Innym pomysłem, który kilkukrotnie
się powtórzył, jest tworzenie map i aplikacji, w których będą widniały informacje na
temat tras przejazdu dla rowerzystów oraz występujących w ich okolicy atrakcjach
turystycznych.

Ankietowani to przedstawiciele poszczególnych gmin (120 osób) oraz beneficjenci
poddziałania 6.1.4 i/lub 6.1.5 RPO WM na lata 2014-2020, niereprezentujący
przedstawicieli gmin, w których owe działania miały miejsce.
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Ankietowani chcieliby uatrakcyjnić przebieg ścieżek rowerowych poprzez
prowadzenie ich przez najbardziej wartościowe przyrodniczo miejsca Małopolski.
Zaznaczono również ważność działań promocyjnych – czy to w zakresie tras
rowerowych, czy to zasobów przyrodniczych i kulturowych Małopolski. Ważne jest
także, w aspekcie promocyjnym, jak i informacyjnym, zwiększanie dostępu do
informacji, map oraz opracowań dla rowerzystów oraz innych turystów.
Przeanalizowano również to, jakie inwestycje podjęte w ostatnich sześciu latach
(2014-2020) wpłynęły na rozwój turystyki rowerowej. W przeważającym stopniu
wymieniono wszelkie kwestie związane z budową lub modernizacją infrastruktury
rowerowej. Często pracom tym towarzyszyła budowa bądź modernizacja
infrastruktury towarzyszącej. Podjęte zostały również działania pokrewne, które mają
wpływ na rozwój turystyki rowerowej. Niektórzy respondenci wspominali o powstaniu
specjalnych aplikacji mobilnych ułatwiających poruszanie się po ścieżkach oraz
interaktywnych map. Inni wymieniali działania informacyjne i promocyjne.
Wśród wymienianych inwestycji tras/szlaków przez gminy znalazły się zarówno te
współfinansowane ze środków RPO WM 2014-2020, ale także utworzone z
zastosowaniem innych źródeł finasowania:
Krakowski Obszar Metropolitalny:
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

dwa projekty dotyczące rozbudowy ścieżek rowerowych w gminie Iwanowice
w ramach poddziałania 4.2.1,
szlaki (173 km) powstałe w ramach produktu turystycznego Skarby Blisko
Krakowa, które poprowadzone zostały przez gminy: Czernichów, Mogilany,
Skawina i Świątniki Górne, w połączeniu z trasami rowerowymi,
przebiegającymi przez tereny gmin ościennych, tj. m.in. przez Kraków i
Wieliczkę,
ścieżki rowerowe w m. Siepraw (Park Słoneczny),
budowa dwóch Miejsc Obsługi Rowerzystów w Kłaju oraz w Targowisku,
budowa trzech parkingów typu Park and Ride w Kłaju (2 parkingi) oraz w
Dąbrowie, budowa drewnianej kładki nad Starorzeczem rzeki Raby,
powstały w 2019 r. Park 400-lecia u podnóża zamku w gminie Nowy Wiśnicz.
Znajduje się on na trasie łącznika Nowowiśnickiego, miejsce zachęca zarówno
do aktywnego spędzania wolnego czasu na ścieżkach pieszo-rowerowych, jak
również do relaksu,
Wiślana Trasa Rowerowa,
budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą
towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia –
etap I,
realizacja odcinka VeloRudawa,
realizacja odcinka ścieżki na trasie Więckowice-Karniowice,
podniesienie dostępności infrastruktury pieszo rowerowej w Gminie Zielonki
(podziałanie 4.5.1),
rozbudowa sieci szlaków rowerowych wzdłuż głównych rzek w województwie,
rozbudowa infrastruktury rowerowej, tj. nowe, asfaltowe ścieżki rowerowe np.
dookoła Jeziora Czorsztyńskiego, wiaty turystyczne, stojaki rowerowe oraz
punkty serwisowe,
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▪

wykonanie ścieżki rowerowej w gminie Miechów.

Małopolska zachodnia:
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Budowa ścieżki wzdłuż Białej Drogi w Andrychowie, budowa ścieżek
rowerowych wzdłuż ul. Włókniarzy i Lenartowicza,
Gmina Krzeszowice wybudowała kilka odcinków ścieżek pieszo-rowerowych.
Stworzyła infrastrukturę i punkty odpoczynku turysty przyjazna rowerzystą.
Odnowiła gminne szlaki rowerowe (oznaczenia, znaki itp.),
Mikroprojekt „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia" współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja
2014-2020 oraz z budżetu państwa,
budowa infrastruktury ścieżek rowerowych w ramach projektu „Ścieżka
rowerowa związana z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau" (wykonawca
– Gmina Brzeszcze, współfinansowanie ze środków budżetu państwa w
ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap V na lata
2016-2020),
wytyczenie, oznakowanie, wypromowanie trasy rowerowej w ramach projektu
„Brzeszcze na rowerze",
budowa Wiślanej Trasy Rowerowej, VeloCzorsztyn, VeloSkawa
utworzenie ścieżek rowerowych na wałach wiślanych, tworzenie ścieżek na
tzw. bruzdach przeciwpożarowych, projektowanie nowych dróg z
uwzględnieniem ciągów pieszo-rowerowych,
Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej i tras wspomagających,
Na terenie gminy Stryszów zrealizowano projekty współfinansowane z PROW,
obejmujące utworzenie Wypożyczalni Rowerów oraz utworzenia Gminnego
Centrum Informacji Turystycznej,
Projekt finansowany z RPO WM 2014-2020 z poddziałania 6.1.4. Projekt
partnerski gmin Klucze Olkusz i Wolbrom.

Subregion podhalański:
▪
▪
▪

Budowa ścieżki rowerowej Sromowce Wyżne-Sromowce Niżne oraz ścieżki
dookoła jeziora Czorsztyńskiego,
Rozbudowa szlaków, VeloDunajec i Szlaku wokół Tatr. Chodźcie na Turbacz,
Centrum Narciarstwa Biegowego Szlak Śladami Olimpijczyków,
Budowa ścieżek rowerowych w ramach Interreg V-A Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2014-2020 m.in. – „Rowerem po kulturowym i
przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” – „Aktywna turystyka kluczem do
rozwoju pogranicza” – w jego zakres wchodziło m.in. budowa, modernizacja i
remont szlaków rekreacyjnych letnich i zimowych, przeznaczonych również do
uprawiania turystyki rowerowej.
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Subregion sądecki:
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

budowa nowych tras rowerowych VELO Limanowa, wież turystycznych, wiat
itp.,
w gminie Grybów wybudowano 78 km trasy rowerowej, 25 km trasy
spacerowej, 16 przystanków rowerowych, wydano interaktywną mapę oraz
aplikację Okrężnego Szlaku Rowerowego Ziemia Grybowska,
inwestycje związane z budową na terenie województwa małopolskiego
zintegrowanej sieci tras rowerowych, lokalnie, na terenie powiatu gorlickiego
duże znaczenie ma oddana do użytku 4 km. trasa pieszo-rowerowa wzdłuż
Jeziora Klimkówka. Jest to wspólna inwestycja Starostwa Powiatowego w
Gorlicach oraz gmin Ropa i Uście Gorlickie,
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka – projekt dotyczący
zagospodarowania terenu tzw. „Stanicy Wodnej",
Ścieżki pieszo-rowerowe nad Klimkówką – projekt „Zagospodarowanie
Zbiornika Klimkówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój
wewnętrznych potencjałów regionów, Poddziałanie 6.3.3,
Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Beskidu Gorlickiego w
Wysowej-Zdroju – „Nasze Lokalne Dziedzictwo – Poznaj, szanuj rozwijaj!”
projekt realizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Współpracy z
lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020,
Gmina Sękowa – budowa ścieżki Sękowa-Wapienne, Kościółek Sękowa –
Kompleks Sękowa, Ścieżki w parku linowym,
Sądecka Organizacja Turystyczna budowa szlaków:
- Winny Szlak Rowerowy (Szlak ma długość ok. 85 km,
- Transgraniczny Szlak Rowerowy Muszyna-Powroźnik-Tylicz-Krynicę-ZdrójIzby-Brunary-Uście Gorlickie-Gładyszów-Radocyna-Długie kończy się na
przełęczy Długie (teren gminy Sękowa), potem prowadzi dalej przez
Bieszczady do Krościenka nad Strwiążem jako Podkarpacki szlak rowerowy
(znaki czerwone) (71 km),
budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji letniej wokół góry
Mogielica wspólnie,
budowa wiaty turystycznej wraz z infrastrukturą na górze Łopień,
budowa i rozbudowa tras/ścieżek rowerowych m.in VeloDunajec/budowa wież
widokowych,
budowa wież widokowych na szczytach Beskidu Wyspowego oraz
Sądeckiego.

Subregion tarnowski:
▪
▪
▪

budowa Wiślanej Trasy Rowerowej,
budowa ścieżki rowerowej przez Gminę Wietrzychowice przy drodze
powiatowej w miejscowości Miechowice Wielkie,
budowa infrastruktury turystycznej przy głównych atrakcjach turystycznych
(m.in. umieszczenie punktów naprawy rowerów),
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

wszystkie inwestycje współfinansowane przez małopolskie RPO z priorytetu 6.
Gmina realizował partnerski projekt „Trasy rowerowe Pogórza",
budowa ścieżek rowerowych głównie VeloDunajec,
koncepcja wyznaczenia trasy pieszo rowerowej „Źródlany Szlak" łączącej
inwestycje (atrakcje), które powstały w latach poprzednich z połączeniem ich
z trasą Euro VeloDunajec w miejscowości Zakliczyn,
opracowanie trasy EnoTarnowskie po winnicach subregionu tarnowskiego
(oznakowanie miejsc oraz trasy i wykonanie materiałów promocyjnych),
budowa odcinków ścieżek rowerowych przy drodze krajowej DK 94 i drodze
powiatowej w P1357K,
budowa trasy EuroVelo - jednak jest to trasa omijająca małe leżące na
skrajnych obszarach województwa tereny,
budowa EuroVELO 11 i EV 4. Budowa ścieżek rowerowych przez Gminę.

Beneficjentów poddziałania 6.1.4 i/lub 6.1.5 RPO WM na lata 2014-2020 zapytano
o opinię odnośnie stopnia zwiększenia zainteresowania turystyką rowerową w wyniku
realizowanego przez nich projektu (Wykres 11). Wśród odpowiedzi pojawiają się
wyłącznie te pozytywne – zainteresowanie zwiększyło się w stopniu średnim (16,7%),
dużym (54,2%) lub bardzo dużym (29,2%). Oznacza to, że projekty w ramach
niniejszych poddziałań w opinii ich realizatorów okazały się sukcesem.
Wykres 11. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „W skali od 1 do 5, w jakim stopniu
zwiększyło się zainteresowanie turystyką rowerową w wyniku realizacji projektu?”19

16,7%
29,2%

54,2%
średnim

dużym

bardzo dużym

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n =24

Na pytanie udzielili odpowiedzi ci respondenci, którzy udzielili twierdzącej
odpowiedzi pytanie dotyczące bycia beneficjentem poddziałania 6.1.4 i/lub 6.1.5
RPO WM na lata 2014-2020 – uwzględnieni są zarówno przedstawiciele gmin, jak i
niereprezentujący konkretnej gminy. W sumie było to 24 osoby (19 przedstawicieli
gmin i 5 osób niereprezentujących gminę).
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Jednym z aspektów wskazujących na zwiększenie dostępności do zasobów
przyrodniczych i kulturowych, jest fakt, że większość tras, m.in. Wiślana Trasa
Rowerowa (WTR) i VeloDunajec, przebiega przez najbardziej atrakcyjne obszary, na
których zlokalizowane są zabytki i inne obiekty dziedzictwa kulturowego oraz zasoby
przyrodnicze.
Największy ruch turystyczny zauważalny jest na odcinkach prowadzonych przez
atrakcyjne tereny woj. małopolskiego m.in. VeloCzorsztyn wokół jez.
Czorsztyńskiego, Nowy Targ-Trstena, VeloDunajec między Nowym i Starym Sączem
czy w rejonie Tarnowa. Jak wskazał jeden z ekspertów biorących udział w panelu
delfickim – znacząco wzrosła liczba rowerzystów korzystających z przeprawy
statkiem przez Jezioro Czorsztyńskie, zauważalny jest rozwój wypożyczalni rowerów
(także wspomaganych elektrycznie).
WTR oraz Velometropolis (EV4) połączyło historyczne księstwo OświęcimskoZatorskie z jego rezerwatami z: Tyńcem, Krakowem, Niepołomicami, Bochnią,
Tarnowem.
Ponadto dzięki trasie VeloDunajec turysta jest w stanie przejechać przez kilka pasm
gór i pogórzy, jadąc praktycznie cały czas po płaskim terenie i dodatkowo mijając po
drodze wiele zabytków (kościoły, zamki, muzea, bacówki, a także takie instytucje jak
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach). Ponadto
budowa nowych tras zapewniła dostęp rowerem (ewentualnie w połączniu z koleją)
do wielu interesujących miejsc, na przykład z Krakowa czy Tarnowa do Oświęcimia,
do puszczy Niepołomickiej, czy do Zalipia (Wiślana Trasa Rowerowa). Innym
przykładem jest Pieniński Park Narodowy (droga pienińska po słowackiej stronie
stanowi część trasy VeloDunajec). Istotny jest również fakt, że dzięki szlakom/trasom
łącznikowym turysta jest w stanie zjechać z tras głównych i dokładniej zwiedzić
wybrany obszar, czego dobrym przykładem jest np. Szlak Wód Mineralnych w gminie
Muszyna, VeloKrynica czy ścieżka wzdłuż jeziora Czorsztyńskiego, która daje
możliwość objechania rekreacyjnego wokół zbiornika (w połączeniu z VeloDunajec).
Istotnym elementem jest także zwiększenie wykorzystania potencjału enoturystki
dzięki powstałym i rozbudowanym trasom/szlakom rowerowym m.in.
VeloDunajec/EuroVelo 11 dającym możliwość zwiedzania winnic rozsianych po
Pogórzach, których liczba w ostatnim czasie wzrosła. Jak stwierdził jeden z
ekspertów biorących udział w panelu delfickim: W przyszłości trasa główna w dolinie
rzecznej (pod warunkiem jej ukończenie) będzie mogła być po prostu swoistym pipeline dla takiej formy turystyki tematycznej, a winnice wzorem trasy nad Dunajem
mogą lokalizować swoje sklepy/ekspozycje zaraz przy trasie. To samo tyczy się
jeszcze nadal nie gotowej trasy VeloPrądnik, która byłaby znakomitym sposobem na
napływ w Dolinę Prądnika (też bardzo duża ilość winnic). Enoturystyka to rozwijająca
się w Małopolsce gałąź branży turystycznej, w ramach której działają już firmy
organizujące wycieczki rowerowe po winnicach.
Dzięki realizowanym projektom nastąpiło otwarcie na rzeki przepływające przez
Małopolskę i inne akweny wodne. Wiślana Trasa Rowerowa (w obecnej fazie)
zwiększyła dostępność do Wisły, szczególnie na jej mniej znanych odcinkach.
Ponadto dostępna stała się dolina Dunajca (Harklowa, Dębno). Budowa ścieżki
wzdłuż jeziora Czorsztyńskiego odkryła nieznane wcześniej brzegi tego zbiornika,
119

intensyfikując i wydłużając przy okazji sezon turystyczny. Kolejnym przykładem jest
budowa Szlaku Wód Mineralnych, która uwypukliła liczne źródła okolicznych wód
mineralnych, co w połączeniu z trasą EV11 i licznymi zabytkami oraz innymi
atrakcjami (baseny, ogrody) tworzy intersującą wycieczkę.
Powstałe i rozbudowywane trasy/szlaki rowerowe stanowią także szansę dla rozwoju
mniej uczęszczanych regionów Małopolski, jak np. Powiśle Dąbrowskie z Zalipiem,
które w ostatnim czasie stało się popularne m.in. dzięki temu, że obszar ten otoczony
jest Wiślaną Trasą Rowerową i VeloDunajec. Według jednego z ekspertów innymi
terenami, które w przyszłości mogą również zyskać na powstających trasa są:
▪

▪

dolina Skawy, Rudawy, Raby czy całej północnej Małopolski (pas od Pustyni
Błędowską przez Wolbrom, Miechów aż do Proszowic z odbiciem potem
w ramach EV11 w stronę Krakowa.
cały ring wykorzystujący koncepcję na VeloBiała – VeloRopa (wyjście na
Beskid Niski) – VeloBeskid.

Z zapewnieniem dostępności i zwiększeniem efektywności wykorzystania zasobów
przyrodniczych i kulturowych Woj. Małopolskiego wiąże się także kwestia
użyteczności, pozwalająca ocenić, na ile rzeczywiste efekty projektów
zrealizowanych w ramach wsparcia tras/ścieżek/szlaków rowerowych z RPO WM są
zgodne z potrzebami jego odbiorców.
Według beneficjentów projektów realizowanych w ramach podziałania 6.1.4 oraz
6.1.5 stopień przełożenia zrealizowanej inwestycji na spełnianie potrzeb
użytkowników ścieżek rowerowych jest duży i bardzo duży.
Z informacji przekazanych przez przedstawicieli organizacji turystycznych,
pozarządowych organizacji związanych z turystyką rowerową oraz przedstawicieli
branży turystycznej wynika, że najbardziej popularnymi regionami rowerowymi są
Jura i Pieniny. Najbardziej popularne trasy to: WTR, Velo Dunjec. Natomiast
w zakresie rozwijających się szlaków wskazano trasę wokół Tatr. Uczestnicy
wywiadu grupowego będący niejako użytkownikami tras i odbiorcami realizowanych
projektów w ramach RPO WM bardzo dobrze ocenili jakość tras, przy czym uważają,
że na terenach leśnych lub innych cennych pod względem krajobrazu nie powinno
stosować się asfaltu do utwardzania ścieżek. Dobrze oceniona została również
certyfikacja Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. System Rekomendacji Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom ma na celu ujednolicenie poziomu usług świadczonych na
rzecz turystów na trasach/szlakach rowerowych, a jednocześnie wspieranie
lokalnego biznesu i promocję turystki rowerowej. Obiekty ubiegające się
o rekomendację Miejsca Przyjaznego Rowerzystom muszą być zlokalizowane
(prowadzić działalność) na obszarze Województwa Małopolskiego, w odległości nie
większej niż 15 km od jednej z tras rowerowych VeloMałopolska oraz muszą spełnić
szereg określonych kryteriów. Nabór do Systemu Rekomendacji prowadzony jest
dwa razy do roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Udział
w Systemie jest dobrowolny i bezpłatny20.

20

Na podstawie: https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/mpr
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Elementem, który w pewnym stopniu ogranicza dostępność do zasobów
przyrodniczych i kulturowych Woj. Małopolskiego, jest niewystarczające powiązanie
transportu publicznego z ruchem rowerowym, na co została zwrócona uwaga
również w podrozdziale 5.1.4. Z jednej strony mowa jest tu o konieczności tworzenia
nowych połączeń kolejowych, ale z drugiej strony, na co zwracają uwagę uczestnicy
FGI, problem stanowią regulacje wewnętrzne przewoźników, jak i podejścia obsługi
(kierowcy, konduktorzy, etc.), które bardzo często uniemożliwia przewóz roweru
pociągiem.
Wykres 12. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „W skali od 1 do 5, w jakim stopniu
realizowana inwestycja przekłada się na spełnianie potrzeb użytkowników ścieżek
rowerowych?”21
16,6%

16,7%

66,7%
średnim

dużym

bardzo dużym

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników z wywiadów wspomaganych komputerowo przy
pomocy strony internetowej (CAWI), n = 24

Podsumowując, należy wskazać, że w wyniku realizacji kluczowych inwestycji w sieć
VeloMałopolska współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 tworzony jest
szkielet tras rowerowych Małopolski odpowiadający za generowanie znacznego
ruchu rowerzystów na powstałych trasach. Wybudowane trasy rowerowe przebiegają
przez obszary atrakcyjne turystycznie (WTR, VeloDunajec, VeloCorsztyn), ale też
takie, które wcześniej były mniej dostępne np. Zalipie, Puszcza Niepołomicka,
przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia dostępności i efektywności
wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski. Dzięki szlakom/trasom
łącznikowym turysta jest w stanie zjechać z tras głównych i dokładniej zwiedzić
wybrany obszar, czego dobrym przykładem jest np. Szlak Wód Mineralnych w gminie
Muszyna. Na zwiększenie dostępności wpływ ma również odpowiednie

Na pytanie udzielili odpowiedzi ci respondenci, którzy udzielili twierdzącej
odpowiedzi pytanie dotyczące bycia beneficjentem poddziałania 6.1.4 i/lub 6.1.5
RPO WM na lata 2014-2020 – uwzględnieni są zarówno przedstawiciele gmin, jak i
niereprezentujący konkretnej gminy. W sumie było to 24 osoby (19 przedstawicieli
gmin i 5 osób niereprezentujących gminę).
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przygotowanie tras. Po zakończeniu realizacji obecnie trwających inwestycji w
ramach VeloMałopolska trasy/szlaki będą dostępne dla szerszego grona odbiorców –
już teraz niektóre z nich dają taką możliwość, dzięki wykorzystaniu naturalnego
położenia części tras na wałach rzecznych oraz w dolinach rzecz, są to trasy bez
przewyższeń, o dobrej nawierzchni, a ponadto bezpieczniejsze ze względu na ich
odseparowanie od ruchu samochodowego. Dzięki realizowanym projektom nastąpiło
otwarcie na rzeki przepływające przez Małopolskę i inne akweny wodne, co zwiększa
efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych, a także na rozwój enoturystyki,
dzięki powstaniu VeloDunajec i rozwojowi VeloPrądnik.
Elementami, które nie są bezpośrednio związane z interwencją w ramach
poddziałania 6.1.4 oraz 6.1.5, jest poprawa dostępności do atrakcji przyrodniczych i
kulturowych dzięki promocji tras/szlaków za pomocą serwisu:
https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/. Ograniczenie natomiast w pewnym stopniu
stanowi niewystarczające powiązanie transportu publicznego z ruchem rowerowym.
5.2.6. TRWAŁOŚĆ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH MAŁOPOLSKI
Istotnym elementem jest zweryfikowanie trwałości efektów realizowanych w ramach
RPO WM na lata 2014-2020. W tym celu ważne jest określenie wpływu podjętej
inwestycji na rozwój gminy i regionu, a tym samym trwałości zapewnienia
dostępności i wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Województwa
Małopolskiego.
Odpowiedzi gmin dotyczące wpływu interwencji na rozwój ich okolicy i całej
Małopolski były zróżnicowane i zależne od podjętych działań inwestycyjnych.
W przypadku gmin, gdzie powstały nowe ścieżki rowerowe, podkreślano, że ich
budowa wpłynęła bardzo pozytywnie na rozwój danego obszaru. Inwestycja ta
wiązała się ze zwiększeniem stopnia zainteresowania mieszkańców turystyką
rowerową. Ponadto inwestycje rowerowe, ale również inne, związane na przykład
z remontami dróg, pobudziły rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Wokół tras
rowerowych powstają dedykowane wypożyczalnie rowerów czy obiekty
gastronomiczne. Ponadto widoczny jest rozwój bazy noclegowej. Zauważono
większy ruch turystyczny pieszy i rowerowy.
Z zapewnieniem trwałości wiąże się kwestia promocji tras/szlaków rowerowych, w
szczególności tych realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Część
przedstawicieli gmin wskazała na promocję tras rowerowych w mediach
elektronicznych jako czynnik zwiększający dostępność do tras i wpływający na
zachowanie trwałości efektów interwencji, dzięki możliwości szybkiego dotarcia do
informacji oraz zaplanowania wypoczynku. Szczególnie ważna w tym aspekcie jest
promocja i informacja m.in. za pośrednictwem w mediów społecznościowych oraz
portalu https://visitmalopolska.pl.
Jednocześnie należy podkreślić, że uczestnicy zogniskowanego wywiadu
grupowego, mimo że są to osoby, które mają bardzo dobrą wiedzę i rozeznanie w
działaniach prowadzonych w Województwie Nałopolskim, jak i w kraju w zakresie
turystyki rowerowej, nie znali wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO
WM 2014-2020. Oznacza to, że konieczna jest większa promocja i podjęcie
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współpracy oraz konsultacji roboczych na poziomie lokalnym, a także bieżąca
informacja o prowadzonych działaniach. Istotne w tym zakresie jest również
zapewnienie dostępności cyfrowych informacji nt. szlaków i tras, zaczynając od
kwestii podkładów mapowych, a na kompleksowych trasach kończąc.
Wielokrotnie w czasie prowadzonego badania pojawiała się potrzeba stworzenia
aplikacji, która będzie pozwalać na planowanie i realizację wyjazdów rowerowych po
Małopolsce w formie rekreacyjnej oraz turystycznej. Powinna obejmować ona, oprócz
aktualnych informacji o zasobach kulturowych i przyrodniczych regionu, także
informacje praktyczne np. o sklepach i usługach dostępnych na trasie. W tym
zakresie wskazywania na możliwość współpracy subskrypcyjnej z podmiotami
prywatnymi, aby utrzymać aktualność danych. W uzupełnieniu do opinii ekspertów
należy zaznaczyć, że aplikacja posiadające wskazane parametry już istnieje – jest to
„Rowerowa Małopolska”. Powstała ona w 2020 r. przy dofinansowaniu w ramach
Otwartego Konkursu Ofert – Małopolska Gościnna w 2020 i 2021 r. Aplikacja –
nawigacja rowerowa jest własnością Funduszu Partnerstwa, który ma stworzyć
model samofinansowania się nawigacji poprzez współpracę z komercyjnymi
podmiotami.
Problemem jednak w tym zakresie jest nie tylko zapewnienie możliwości
zaplanowania przejazdów na podstawie informacji o wytyczonych trasach, ale
zapewnienie aktualnych danych o stanie i przejezdności tras, a także w zakresie
wszelkich dodatkowych usług związanych z przejazdem. Istotne w tym zakresie jest
zapewnienie współpracy między podmiotami, które posiadają takie informacje i
wypracowanie systemu umożliwiającego aktualizację danych i utrzymanie aplikacji.
W przypadku projektów związanych z rozwojem sieci tras/szlaków rowerowych
współfinansowanych ze środków publicznych ważne byłoby również wprowadzenie
obowiązku przekazywania aktualnych informacji nt. zrealizowanych tras do zespołu
Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP).
Eksperci biorący udział w badaniu wskazali, że zarządzaniem i promocją systemu
tras/szlaków rowerowych mogłaby się zajmować się Małopolska Organizacja
Turystyczna, która posiada doświadczenie z projektem Małopolskiego Systemu
Informacji Turystycznej (system stworzony przez Departament Turystyki UMWM i
nadzorowany przez UMWM). Dodatkowym argumentem jest potrzeba połączenia
aktualnych informacji praktycznych niezbędnych turyście z możliwością planowania
oraz zakupu usług turystycznych. Dzięki temu, że członkami MOT są zarówno
podmioty publiczne (powiaty, gminy), jak i przedsiębiorstwa turystyczne i
okołoturystyczne, możliwe było połączenie tych elementów. Jednocześnie MOT
mógłby prowadzić i nadzorować certyfikację MPR. Przy czym należy podkreślić
obecnie istniejący i rozwijany System Certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
stworzony i wdrożony w 2020 r. przez Departament Turystyki jest przez uczestników
badania dobrze oceniany i odbierany. Propozycja, aby zadanie to było kontynuowane
przez MOT wynikało raczej z braku wystarczającej wiedzy nt. zarządzania tym
systemem, co oznacza konieczność zwiększenia promocji w tym zakresie oraz na
potrzebę organizowania spotkań branżowych z różnymi podmiotami działającymi w
obszarze turystyki, które pozwolą na wymianę informację i opinii między różnymi
środowiskami.
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Ważne w tym zakresie jest także określenie, co zmieniło się w społeczności i
otoczeniu Małopolan od zakończenia wdrażania projektów realizowanych w ramach
RPO WM 2014-2020. Respondenci badania CAWI zwracają uwagę na fakt, że
mieszkańcy Małopolski stali się bardziej aktywni i spędzają więcej czasu na świeżym
powietrzu, często również korzystają z nowo powstałej infrastruktury rowerowej.
Dodatkowo odnotowano korzyści środowiskowe. Dzięki szerokim możliwościom
korzystania z tras rowerowych czy inwestycji związanych z budową parkingów,
mieszkańcy oraz turyści z większą częstotliwością korzystają z nowych ścieżek
rowerowych. W pewnym stopniu ograniczyło to ruch samochodowy i negatywne
skutki płynące z podróżowania tym środkiem transportu.
Niewątpliwie wpływ na zwiększenie turystów na trasach/szlakach rowerowych miała
także pandemia spowodowana koronawirusem. W związku z tym, jak zauważyli
uczestnicy FGI, z tras/szlaków turystycznych korzystają głównie turyści krajowi, także
odwiedzający jednodniowi, którzy często pochodzą z Małopolski i regionów
ościennych. Wśród turystów widoczny jest trend zainteresowania lokalnością, turyści
są zainteresowania eksploracją Polski. Jednocześnie wiele osób oczekuje
„gotowych" rozwiązań i ofert, stąd ważne jest łączenie budowanych tras/szlaków
rowerowych z ofertą okołoturystyczną oraz tworzenie produktów turystycznych
nastawionych m.in. na turystykę rodzinną, która obecnie dominuje. Zauważalna jest
zmiana w przypadku branży hotelarskiej, która staje się otwarta na sprzedaż
pojedynczych noclegów.
Trwałość efektów projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.1.4 oraz 6.1.5
widoczna jest m.in. poprzez pośrednie rezultaty interwencji jakimi są: zwiększenie
stopnia zainteresowania mieszkańców turystyką rowerową, rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, w tym powstawanie nowych obiektów noclegowych,
gastronomicznych, czy punktów usługowych strice przeznaczonych dla rowerzystów.
Istotnym elementem związanym z zapewnieniem trwałości dostępności i
efektywności wykorzystania zasobów kulturowych i naturalnych Małopolski jest
kwestia promocji tras/szlaków rowerowych, w szczególności tych realizowanych w
ramach RPO WM na lata 2014-2020, a także zapewnienie aktualnych danych dot.
przejezdności tras, obiektów, z których mogą skorzystać rowerzyści zawartej w
jednej aplikacji. Wdrożenie i utrzymanie tego typu aplikacji wymaga ścisłej
współpracy wielu podmiotów publicznych i prywatnych, więc kluczowe jest
wypracowanie odpowiednich mechanizmów tej kooperacji. Ponadto ważne jest
określenie jednego podmiotu, który będzie zajmował się zarządzaniem i promocją
systemu tras/szlaków rowerowych.
W kontekście trwałości istotne jest również wskazanie, że wzrost liczby rowerzystów
przekłada się na zmianę postaw Małopolan, którzy chętniej korzystają z tej formy
rekreacji, głównie za sprawą udostępnienia tras rowerowych dla osób korzystających
z rowerów rekreacyjnie. Jednocześnie zauważalny jest trend związany z
poszukiwaniem kompleksowych ofert dających możliwość spędzania czasu wolnego
w sposób aktywny i jednocześnie zaplanowany.
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5.2.7. PROBLEMY I BARIERY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW
W RAMACH PODZIAŁANIA 6.1.4. ORAZ 6.1.5
W planowaniu dalszych działań związanych z rozwojem sieci szlaków/tras
rowerowych istotne jest określenie trudności i problemów, jakie pojawiły się przy
realizacji projektu w ramach niniejszych poddziałań. Prawie jedna trzecia
beneficjentów poddziałania 6.1.4. oraz 6.1.5. uznała, że żadnych problemów nie było
(31,6% odpowiedzi). Pozostali (68,4%) wymieniali różne niedogodności, aczkolwiek
najczęściej dotyczyły one kwestii formalno-prawnych oraz niejasnych przepisów i
wymogów dotyczących budowy tras rowerowych. Problemy związane były, m.in. z
uzyskaniem praw własności do nieruchomości, po których zaprojektowano trasy,
koniecznością wydzierżawienia niektórych działek lub wręcz modyfikacją trasy w
trakcie realizacji ze względu na brak w początkowej fazie bazy własności gruntów.
W wyjątkowych sytuacjach zdarzało się, że właściciele działek, którymi powinna biec
zaprojektowana ścieżka, odwoływali się do wydanych decyzji dopuszczających tę
czynność, co jednoznacznie uniemożliwiało wykonawcy budowę ścieżki (10,5% – 2
przypadki). Trudnością było połączenie budowanych fragmentów ścieżek w spójną
całość (10,5% – 2 przypadki). Czasami wynikało to z lokalnych potrzeb budowy
ścieżek rowerowych w ciągu chodników dla pieszych. Inni wskazywali problemy
związane z rygorystycznym prawem budowlanym przy realizacji tego rodzaju
przedsięwzięć, czy błędy w projektach budowlanych, co powodowało, iż projekty były
realizowane niepoprawnie. Pojawiły się także głosy dotyczące konieczności
doprecyzowania rodzaju nawierzchni zależnie od sytuacji terenowej, oznakowania
tras w odpowiedni sposób, ustalenia niezbędnych przepisów – ograniczenia
prędkości w przypadku kolizji trasy rowerowej z drogą gminną lub powiatową.
Ponadto trudnością była sama realizacja przedsięwzięć, co miało związek z
przedłużaniem terminu wykonania ze względu na sytuację pandemiczną.
5.2.8. MOCNE I SŁABE STRONY ORAZ NIEPLANOWANE EFEKTY
INTERWENCJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.4 I 6.1.5
Zdecydowanie mocną stroną projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.1.4
oraz 6.1.5 jest fakt, że Małopolska stała się dostępna dla turystów poruszających się
na rowerach, w szczególności tych, którzy nie są „profesjonalistami” i chcieliby
korzystać z tego środka transportu rekreacyjnie i rodzinnie.
Budowa szkieletu, jaki tworzy VeloMałopolska, umożliwia dostęp do prawie
wszystkich części Województwa Małopolskiego na każdym rodzaju roweru
(szosowym, górskim, tandem, z przyczepką). Nowopowstałe trasy są dobrej jakości
(asfaltowe nawierzchnie, płaski przebieg) i przynajmniej częściowo skomunikowane z
koleją. Ma to szczególne znaczenie przy rozwoju długodystansowej turystyki
rowerowej polegającej na planowaniu dłuższych wyjazdów do Małopolski i
swobodnym przemieszczaniu się rowerem, przy wykorzystaniu kolei jako środka
dojazdowego do interesującego turystę szlaku.
Mocnym punktem tras, na który zwraca uwagę jeden z ekspertów biorących udział w
panelu delfickim, są kładki w ciągu trasy VeloDunajec: skracające drogę i
poprawiające bezpieczeństwo oraz wygodę poruszania się.
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Ważnym aspektem jest również fakt, że osoby korzystające z nowowybudowanych
tras VeloMałopolska przyzwyczają się do dobrej jakości tras, zaczynają je postrzegać
jako pewnik tzn. trasa VeloMałopolska = wysoka jakość. Wzrost oczekiwań będzie
powodował, że inne podmioty tworzące sieci/trasy rowerowe będą musiały dążyć do
sprostania tym standardom.
Do mocnych stron można zaliczyć potencjalny efekt synergii związany z realizacją
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (np. trwająca
realizacja trasy brzegiem kanału Łączany-Skawina zastępująca równoległy
bezinwestycyjny odcinek WTR). Synergię działań można również zauważyć w
powiązaniu z programem „Mosty dla regionów” – zaawansowana proceduralnie jest
kwestia mostu przez Wisłę w Jeziorzanach (Skawina-Kopanka), ważnym elementem
WTR będzie zgłoszony most przez Dunajec w Wietrzychowicach.
Innym pozytywnym aspektem, będącym jednocześnie po części nieplanowanym
efektem interwencji, jest również wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, przejawiający
się wydłużonym sezonem turystycznym, wzrostem liczby obiektów
noclegowych/gastronomicznych oraz punktów obsługujących turystów rowerowych
(sklepów/wypożyczalni/serwisów rowerowych). Zauważalny jest także rozwój
kolarstwa szosowego – zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy wybierają te trasy ze
względu na dobrą jakość infrastruktury. Jednocześnie wzrost turystów powoduje
kolejki na statkach przewożących turystów przez jez. Czorsztyńskie. Zauważalny jest
także większy tłok w pociągach przewożących rowery (zwłaszcza powrotne pociągi
do Krakowa z Nowego Sącza).
Poza mocnymi stronami realizowanych projektów w ramach RPO WM na lata 20142020, należy również wskazać mniej pozytywne aspekty, którym trzeba się przyjrzeć,
aby uniknąć podobnych problemów przy kolejnych tego typu inwestycjach. Głównym
takim elementem są odcinki izolowane, niedostępne rowerem (niepołączone z
siecią/szkieletem).
Kolejna kwestia to niebudowanie ścieżek zgodnie z przyjętymi standardami, co
powoduje, że niektóre z nich są zbyt strome i zbyt trudne dla masowego
użytkownika. Te aspekty dotyczą głównie gmin – część z nich stosuje rozwiązania
niezgodne z przepisami bądź niefunkcjonalne, a wręcz utrudniające ruch rowerowy.
Jako przykład jeden z ekspertów wskazał odcinek trasy VeloDunajec w rejonie mostu
przez rz. Białkę w ciągu drogi powiatowej 1639K. Należy zweryfikować poprawność
zastosowanego rozwiązania w kontekście wykonanego oznakowania oraz pasa
rowerowego w jezdni. Inne przykłady podawane przez ekspertów w czasie badania
to np. odcinek WTR przez m. Kamień – zbyt stromy i poprowadzony ruchliwą jezdnią.
Pojawiła się propozycja, aby tym przypadku zastosować trasowanie prawym
brzegiem i wybudować kładkę przez Wisłę w m. Okleśna (Przewóz) między ujściem
rz. Bachówka (prawy brzeg) i Regulanka (lewy brzeg). Jednocześnie należy mieć na
uwadze wysoki koszt takiego rozwiązania. EV11 w rejonie Muszyny zrealizowano
niezgodnie ze standardami (zbyt duże pochylenia), co w przyszłości można zmienić
poprzez wybudowanie kładek stokowych nad Popradem lub kładek rowerowych
przez Poprad, aby zapewnić płaski przebieg trasy. W tym zakresie konieczna jest
zwiększona kontrola gmin/organizacji pozarządowych, które budują łączniki/trasy
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poboczne często zaniżając przyjęte standardy, ale uzasadniają konieczność
otrzymania dofinansowania podłączeniem się pod sieć VeloMałopolska.
Problemem na obecnym etapie jest również brak 100% ciągłości tras, przy czym, jak
zostało wspomniane wcześniej, istnieje w wielu przypadkach możliwość
wykorzystania w tym celu lokalnych dróg. W tym aspekcie szczególnie istotne jest
uzupełnienie brakujących fragmentów, w szczególności na terenie miasta Krakowa
na WTR/EV4 czy EV11, tak aby turysta wjeżdżający/wyjeżdżający ze stolicy
województwa mógł to zrobić praktycznie nie korzystając z urządzeń GPS i propozycji
"objazdowych".
Istotną kwestią, która z czasem będzie coraz bardziej zauważalna, a jest widoczna
na innych trasach/szlakach powstałych we wcześniejszych latach, jest brak
utrzymania szlaków/tras i często związany z tym brak
odpowiedzialnych/zarządzających za dany szlak/trasę. Jednocześnie należy
zauważyć, że Departament Turystki UMWM wraz z zespołem Małopolskiej
Infrastruktury Informacji Przestrzennej planuje wdrożyć nowe działanie związane z
prezentacją danych dotyczących tras i szlaków rowerowych w regionie, w ramach
której dostępna będzie informacja dotycząca administratora danego szlaku/trasy.
Ponadto na mapach prezentowane będą również odcinki dobrej infrastruktury
rowerowej, które nie stanowią żadnej trasy czy szlaku (drogi rowerowe
odseparowane od ruchu samochodowego, ciągi pieszo-rowerowe).
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6. PODSUMOWANIE
W poniższej tabeli podsumowane zostały najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonego badania w formie odpowiedzi na
postawione pytania badawcze.
Tabela 10. Wnioski z badania w odniesieniu do pytań badawczych

Lp. Pytanie badawcze

Odpowiedź

Nr rozdziału/strona raportu

1.

Ile km tras/ścieżek/szlaków
rowerowych istnieje w całej sieci
dostępnych tras rowerowych
w Małopolsce?

Suma wszystkich tras/ścieżek/szlaków rowerowych na
terenie województwa małopolskiego wynosi 9469 km.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że część tras
przebiega tymi samymi odcinkami dróg.

Rozdz. 5.1.1/str. 44

2.

Na których odcinkach
tras/ścieżek/szlaków rowerowych nie
dokonuje się pomiaru ruchu osób
korzystających z tych tras?

Z pozyskanych informacji wynika, że na terenie
województwa małopolskiego jedynie Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie na wybranych odcinkach tras
VeloMałopolska oraz Miasto Kraków na własnej
infrastrukturze dedykowanej rowerzystom prowadzą stałe
pomiary ruchu rowerzystów. Dodatkowo podobne
pomiary prowadzone są przez Gminę Muszyna (w
jednym punkcie na podstawie danych z monitoringu
miejskiego) oraz w Gminie Raba Wyżna (pomiar
miesięczny). Dokładne informacje na temat punktów
pomiarowych przedstawiono w rozdziale 5.1.3 pt. Miejsca
Pomiaru Ruchu. Na pozostałych trasach brak jest
cyklicznego pomiaru ruchu rowerzystów.

Rozdz. 5.1.3/str. 47

3.

Ile w 2021 r. wynosi wartość
wskaźnika rezultatu
długoterminowego pn.: Liczba osób

Wartość wskaźnika długoterminowego pn.: Liczba osób
korzystających z tras rowerowych w regionie w 2021 roku
wynosi 1 414 113.

Rozdz. 6.2.2/str. 64
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Lp. Pytanie badawcze

Odpowiedź

Nr rozdziału/strona raportu

korzystających z tras rowerowych w
regionie?
4.

Czy wartość ta się zwiększyła w
stosunku do wartości bazowej
wskaźnika określonej w RPO WM,
jeśli tak to o ile i jakie były tego
przyczyny?

Tak, wartość wskaźnika długoterminowego zwiększyła
się w stosunku do wartości bazowej (144 000 w 2013
roku) o 1 270 113. Na taką zmianę mógł mieć wpływ
znaczący wzrost długości tras/szlaków rowerowych, co
przyczyniło się do rozwoju oferty i kultury rowerowej w
regionie oraz przełożyło się na większe zainteresowanie
(większą atrakcyjność) spędzaniem czasu wolnego na
wycieczkach rowerowych.

Rozdz. 6.2.2/str. 64

5.

Czy wartość́ ta się zmniejszyła w
stosunku do wartości bazowej
wskaźnika określonej w RPO WM,
jeśli tak to, dlaczego, jakie były tego
przyczyny?

Nie, wartość wskaźnika długoterminowego zwiększyła się
w stosunku do wartości bazowej (144 000 w 2013 roku) o
1 270 113.

Rozdz. 6.2.2/str. 64

6.

Czy wartość ta pozostała bez zmian w Nie, wartość wskaźnika długoterminowego zwiększyła się
stosunku do wartości bazowej
w stosunku do wartości bazowej (144 000 w 2013 roku) o
wskaźnika określonej w RPO WM,
1 270 113.
jeśli tak to, dlaczego, jakie były tego
przyczyny?

Rozdz. 6.2.2/str. 64

7.

Czy interwencja w zakresie
tras/ścieżek/szlaków rowerowych
wspieranych w zakresie działania
6.1.4 i 6.1.5 w oparciu o wartości

Wartość wyliczonego przez wykonawcę badania,
wskaźnika: Liczba osób korzystających z tras
rowerowych w regionie w 2021 roku wyniosła 1 414 113.
Jest to blisko 10 krotny wzrost w porównaniu z wartością

Rozdz. 5.1.2/str. 43
Rozdz. 5.2.4/str.74
Rozdz. 5.2.5/ str.75-82
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Lp. Pytanie badawcze
wyliczonego w 2021 r. wskaźnika:
Liczba osób korzystających z tras
rowerowych w regionie, przyczyniła
się do zwiększenia dostępności i
efektywności wykorzystania zasobów
naturalnych i kulturowych Małopolski,
jeśli tak to, w jaki sposób, jeśli nie to,
dlaczego?

Odpowiedź

Nr rozdziału/strona raportu

bazową, co można uznać za bardzo dobry wynik.
Przyczyny takiego wzrostu można upatrywać przede
wszystkim dzięki interwencji prowadzonej w zakresie
działania 6.1.5 oraz 6.1.4. W wyniku realizacji kluczowych
inwestycji w sieć VeloMałopolska tworzony jest szkielet
tras rowerowych Małopolski odpowiadający za
generowanie znacznego ruchu rowerzystów na
powstałych trasach. Na tej podstawie można stwierdzić,
że dostępność zasobów naturalnych i kulturowych
Małopolski zdecydowanie się zwiększyła. W tym
kontekście należy nadmienić, że trasy rowerowe
przebiegają przez obszary atrakcyjne turystycznie (WTR,
VeloDunajec, VeloCorsztyn) oraz tereny, które wcześniej
były mniej dostępne dla turystów np. Zalipie czy Puszcza
Niepołomicka. Dzięki szlakom/trasom łącznikowym
turysta jest w stanie zjechać z tras głównych i dokładniej
zwiedzić wybrany obszar, czego dobrym przykładem jest
np. Szlak Wód Mineralnych w gminie Muszyna
Dzięki temu można mówić o zwiększeniu dostępności i
efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i
kulturowych Małopolski.

8.

Czy interwencja w zakresie
tras/ścieżek/szlaków rowerowych
wspieranych w zakresie działania
6.1.4 i 6.1.5 w oparciu o wartości

Wartość wyliczonego wskaźnika w 2021 roku Liczba
osób korzystających z tras rowerowych w regionie jest
blisko10 razy większa niż wartość bazowa. Świadczy to o
tym, że widać efekty interwencji w zakresie tras/szlaków

Rozdz. 5.2.3/str.65-70
Rozdz. 5.2.6/str.82-84
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Lp. Pytanie badawcze
wyliczonego w 2021 r. wskaźnika:
Liczba osób korzystających z tras
rowerowych w regionie, jest trwała w
kontekście dostępności i efektywności
wykorzystania zasobów naturalnych i
kulturowych Małopolski, jeśli nie to,
jaka jest przyczyna?

Odpowiedź

Nr rozdziału/strona raportu

rowerowych w ramach działania 6.1.4, a przede
wszystkim działania 6.1.5 i z prowadzonych badań
jakościowych wynika, że są one trwałe. Zainteresowanie
turystyką rowerową rośnie i ma to związek m.in. z
rozwojem sieci tras rowerowych. Z pozyskanych
informacji wynika, że corocznie zwiększa się liczba
użytkowników tras rowerowych, zwiększa się także oferta
dedykowana rowerzystom, co ma przełożenie na trwałość
w kontekście dostępności wykorzystania zasobów
naturalnych i kulturowych Małopolski, szczególnie tych
zlokalizowanych w pobliżu wybudowanej i udostępnionej
infrastruktury. Z przygotowanych map natężenia ruchu
rowerowego można odczytać, że największym
zainteresowaniem cieszy się infrastruktura zlokalizowana
wokół miast oraz ta przebiegająca przez tereny
atrakcyjne turystycznie, w szczególności pod kątem
przyrodniczym i kulturowym. Szczególnie widoczny jest
wpływ interwencji w ramach działania 6.1.5 na wzrost
liczby turystów korzystających z tras/ścieżek/szlaków
rowerowych, co ma największe przełożenie trwałość
interwencji w kontekście dostępności i wykorzystania
zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski.
Należy zwrócić uwagę na zjawisko dostępu do informacji
na temat budowanej infrastruktury i okolicznych atrakcji
turystycznych. Konieczne wydaje się ciągłe zwiększanie
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Lp. Pytanie badawcze

Odpowiedź

Nr rozdziału/strona raportu

dostępności do informacji, szczególnie koordynowane z
poziomu regionalnego, które przełoży się na zwiększenie
trwałości przeprowadzonej interwencji.
Interesującym wydaje się porównanie wyników pomiarów
ruchu w kolejnych latach i obliczonych na tej podstawie
natężeń ruchu – wskazanie podobieństw i różnic na
różnych trasach/szlakach rowerowych w woj.
małopolskim. Informacje pozyskane w wyniku corocznych
porównań pozwolą w pełni ocenić trwałość
przeprowadzonej interwencji.
9.

Jakie wnioski należy wyciągnąć́ w
kontekście dostępności i efektywności
wykorzystania zasobów naturalnych i
kulturowych Małopolski w oparciu o
wskaźnik wyliczony w 2021 r.: Liczba
osób korzystających z tras
rowerowych w regionie?

Głównym wnioskiem jest fakt, że zaplanowana
interwencja przyczyniła się do osiągniecia
zadowalających rezultatów. W związku z tym należy
kontynuować rozwój sieci tras rowerowych w
województwie małopolskim w celu osiągnięcia spójnego
szkieletu tras VeloMałopolska.

Rozdz. 5.2.5/ str.75-82

W kontekście zwiększania dostępności i efektywności
wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
Małopolski należy zadbać o:
▪

▪

Zapewnienie spójności i usieciowienia tras
łączących się ze szkieletem utworzonym w ramach
VeloMałopolska.
Przyjęcie standardów budowy tras rowerowych i
kontrolowanie ich wdrożenia.
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Odpowiedź
▪
▪

▪

▪

10.

Jakie są mocne i słabe strony
interwencji w zakresie
tras/ścieżek/szlaków rowerowych
wspieranych w zakresie działania
6.1.4 i 6.1.5?

Nr rozdziału/strona raportu

Dążenie do powiązania sieci tras z węzłami
transportowymi, szczególnie kolejowymi.
Określenie podmiotów odpowiedzialnych za
utrzymanie istniejącej infrastruktury i
egzekwowanie odpowiedzialności przy
jednoczesnym wsparciu w zakresie finansowania
jej utrzymania.
Prowadzenie skutecznej promocji i koordynowanie
współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w
tym zakresie.
Rozwijanie systemu certyfikacji poprzez jego
promocję (i promocję certyfikowanych podmiotów),
rozwijanie katalogu korzyści dla certyfikowanych
podmiotów oraz obejmowanie kolejnych usług
systemem.

Mocne i słabe strony przeprowadzonej interwencji
szczegółowo zostały opisane w rozdziale 5.2.8.

Rozdz. 5.2.8./str. 85-86

Wśród najważniejszych mocnych stron można wymienić:
▪

zwiększenie dostępności Małopolski dla
rowerzysty poruszającego się po trasach
rekreacyjnie, często z rodziną dzięki
przygotowaniu tras o odpowiedniej jakości i niskim
poziomie trudności oraz poprzez stworzenie
„szkieletu” łączącego różne części regionu,
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Odpowiedź
▪

▪

▪

Nr rozdziału/strona raportu

trasy powstałe w ramach VeloMałopolska
finansowane ze środków RPO stały się
wyznacznikiem dla innych pod względem wysokich
standardów jakości,
zauważalny jest efekt synergii z innymi projektami
infrastrukturalnymi np. dot. ścieżek rowerowych
realizowanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) czy też Mosty dla
Regionów,
pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Słabe strony:
▪
▪

▪

11.

Czy można wskazać nieplanowane
efekty interwencji, a jeśli tak, to jakie?

odcinki izolowane, niedostępne rowerem
(niepołączone z siecią/szkieletem),
wybudowanie ścieżek niezgodnie z istniejącymi
standardami, co powoduje, że niektóre z nich są
mało dostępne, zbyt strome i zbyt trudne dla
masowego użytkownika,
tworzenie w ramach interwencji małych odcinków
niepołączonych w sieci tras, brak pełnej ciągłości
tras, przy czym jak zostało wspomniane wcześniej
istnieje w wielu przypadkach możliwość
wykorzystania w tym celu lokalnych dróg.

Wydaje się, że poznanie większej liczby nieplanowanych
efektów interwencji będzie możliwe dopiero w kolejnych
latach prowadzenia badań. Obecnie jeszcze nie

Rozdz. 5.2.8./str. 85-86
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Odpowiedź

Nr rozdziału/strona raportu

wszystkie działania inwestycyjne zostały zakończone i
ciężko określić możliwe efekty.
Na chwilę obecną pozytywnie odbierać można
zauważalny rozwój oferty kierowanej do turystów
rowerowych oraz zwiększającą się modę wśród różnych
grup społecznych na uprawianie aktywnego wypoczynku
– czyli turystyki rowerowej.
W wyniku przeprowadzonej interwencji i związanego z
nią napływu turystów zauważalny jest rozwój turystyczny
w obszarach dotychczas mniej dostępnych dla
odwiedzających.
Źródło: opracowanie własne
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7. REKOMENDACJE
W poniższej tabeli zawarte zostały rekomendacje stanowiące odpowiedź na wskazane główne wnioski z badania.
Tabela 11. Rekomendacje

Lp. Wniosek/nr
rozdziału
1.

Rekomendacja

Niezbędne wydaje
się powołanie
Rodz. 5.1.2/ str. 45
krajowego
Wniosek: Na
operatora
poziomie krajowym
odpowiedzianego
brakuje koncepcji
za opracowanie i
rozwoju sieci tras
pomoc we
rowerowych, czego wdrażaniu spójnej
powodem są
koncepcji rozwoju
trudności w
sieci tras
tworzeniu
rowerowych o
krajowych,
znaczeniu
międzyregionalnych, ponadregionalnym
turystycznych tras
i krajowym
rowerowych, co ma
przełożenie na
Rozdz. 3.1.2/str. 5

22Ministerstwo

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

Jedna z instytucji
Krajowy
krajowych powinna
przejąć kompetencje i
odpowiedzialność w
zakresie
przygotowania i
wdrażania krajowej
koncepcji rozwoju
sieci tras rowerowych.
Proponowaną
instytucją w tym
zakresie jest
Ministerstwo
Infrastruktury22 bądź
wyznaczona jednostka

2023

Horyzontalna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości

Infrastruktury odpowiada za dział, jakim jest transport, ale też prowadzi działania przyczyniające się do poprawy standardów
w ruchu rowerowym wydając np. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Podręcznik, Katalog przykładowych rozwiązań
infrastruktury dla rowerzystów
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

polską turystykę
rowerową

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

podlegająca pod to
Ministerstwo.
Na tego typu działania
powinny też być
zarezerwowane środki
w programach
ogólnopolskich.
Powstanie takiej
koncepcji przyczyni
się do rozwoju tras o
znaczeniu
ogólnokrajowym lub
ponadregionalnym i
znacznie przyczyni się
do rozwoju turystyki
rowerowej oraz we
wdrażaniu istniejących
dobrych praktyk.

2.

Rozdz. 5.1.2/str. 4445
Rozdz. 5.1.4/str. 50,
55

Rekomenduje się
w kolejnej
perspektywie
finansowej,
utrzymanie

W ramach programu
regionalnego należy
utrzymać wsparcie
finansowe dla polityki
rozwoju tak zwanego

IZ RPO WM

2023

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału
Rozdz. 5.2.2/str. 64
Rozdz. 5.2.8/str. 85
Wniosek: Wskazuje
się na potrzebę
rozbudowy tras
VeloMałopolska,
które stanowią
kręgosłup ścieżek
rowerowych w
województwie, a co
za tym idzie
zapewnienie
spójności tras
rowerowych.
Dotychczasowa
realizacja projektów
w ramach
poddziałania 6.1.4
oraz 6.1.5 wykazała,
że Małopolska stała
się dostępna dla
turystów
poruszających się

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

wsparcia dla
rozbudowy sieci
tras rowerowych
VeloMałopolska.

„kręgosłupa” tras
rowerowych w
województwie
małopolskim. W tym
celu konieczne jest
utrzymanie w ramach
programu
regionalnego dla
województwa
małopolskiego
poddziałania
dedykowanego temu
zadaniu
realizowanego na
poziomie regionalnym.
Bez podjęcia
odważnej decyzji,
żeby ze środków RPO
WM 2014-2020
tworzyć sieć tras
głównych, turystyka
rowerowa w
Małopolsce nie
rozwinęłaby się tak

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

Rozdz. 5.1.2/str.55
Rozdz. 5.2.2/ str.64
Rozdz. 5.2.8/str. 84
Istotnym elementem
pozytywnie
wpływającym na
wzrost liczby
korzystających z
tras/szlaków
rowerowych jest
fakt, że większość
tras powstałych w
ramach
VeloMałopolska
daje możliwość
poruszania się po

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

bardzo i pozostałaby
niszową gałęzią.
Koniecznym wydaje
się kontynuowanie
działań w tym zakresie
na poziomie
regionalnym.

na rowerach, w
szczególności tych,
którzy nie są
„profesjonalistami”,
dlatego należy
kontynuować te
działania.
3.

Sposób wdrożenia

Rekomenduje się
wspieranie działań
przyczyniających
się do uspójnienia
sieci tras
rowerowych. W
tym do tworzenia
odcinków
łączących: z
węzłami
transportowymi, z
siecią tras
VeloMałopolska
oraz odcinków
wyprowadzających
ruch turystyczny z
miejsc szczególnie

W kolejnej
perspektywie
finansowej w ramach
programu
regionalnego warto
dedykować
poddziałanie w celu
umożliwienia wsparcia
finansowego dla
zadań na poziomie
lokalnym służących:

IZ RPO WM

2023

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości

− Tworzeniu lub
przebudowie tras
rowerowych
łączących się z
VeloMałopolska,
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału
całym regionie.
Tworzenie spójnej
sieci tras
rowerowych
zachęca do
spędzania wolnego
czasu w sposób
aktywny poprzez
organizację
wycieczek
rowerowych. W
przypadku
odizolowanych
odcinków widoczny
jest znacznie
mniejszy ruch
turystyczny.

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

odwiedzanych
przez turystów.

co przełoży się na
zwiększoną
dostępność
elementów
dziedzictwa
przyrodniczego i
kulturowego
Małopolski dla
turystów
rowerowych
− Tworzeniu
turystycznych
odcinków tras
rowerowych
łączących atrakcje
turystyczne lub
trasy
VeloMałopolska z
węzłami
transportowymi,
szczególnie
kolejowymi

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

4.

Ważne wydaje się
udzielenie
wsparcia w
zakresie dążenia
do poprawy
dostępności
istniejących tras
rowerowych o
istotnym znaczeniu
dla rozwoju ruchu
turystycznego.

Kolejną kategorią
wspieranych tras
powinny być te, już
istniejące posiadające
potencjał dla rozwoju
ruchu turystycznego i
tworzenia produktów
turystycznych. Istotne
jest wspieranie w tym
zakresie tras/szlaków
rowerowych na
poziomie lokalnym,
które powstały już
jakiś czas temu i
ważne jest ich
utrzymanie na
odpowiednim
poziomie.

IZ RPO WM

Rozdz. 5.1.4/str.55
Rozdz. 5.2.5/str. 76
Jedną z istotnych
potrzeb
rozwojowych
zauważonych w
trakcie realizacji
badania jest kwestia
związana z
modernizacją
istniejących
odcinków
tras/szlaków na
terenie gmin,
wyposażenie ich w
odpowiednią
infrastrukturę dla
rowerzystów,
szczególnie tych
tras, które
przebiegają wzdłuż
atrakcji
turystycznych.

2023

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości

W ramach istniejących
funduszy warto
przeznaczyć dostępne
środki na
kompleksowy rozwój
tych tras, to znaczy:
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

unowocześnienie i
modernizację
infrastruktury
dedykowanej
rowerzystom, poprawę
oznakowania oraz ich
promocję.
5.

Rozdz. 5.2.4/ str. 73
Rozdz. 5.2.8/str. 85
W ramach
prowadzonego
badania zwrócono
uwagę na fakt, że
część tras/szlaków
została wykonana w
nieodpowiedni
sposób – z punktu
widzenia
użyteczności, ale
także zapewnienia
bezpieczeństwa
rowerzystów.
Dotyczy to

Rekomenduje się
utrzymanie
konieczności
projektowania i
budowy tras
rowerowych
zgodnie ze
standardami
opartymi na
najlepszych,
międzynarodowych
praktykach,
dotyczących:
budowy i
oznakowania tras
rowerowych.

Wsparcie udzielane w IZ RPO WM
ramach środków
pomocowych
zarządzanych przez
UMWM powinno być
jak najbardziej
skuteczne. W tym celu
warto utrzymać
powiązanie oceny
projektów z
koniecznością
spełniania standardów
zawartych w
Podręczniku do
projektowania tras
rowerowych
stanowiących

2023

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości
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rozdziału

6.

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

projektów
realizowanych na
poziomie lokalnym.

załącznik do
Koncepcji budowy
zintegrowanej sieci
tras rowerowych,
biegowych oraz
narciarskich tras
biegowych w
województwie
małopolskim (Uchwała
1/17 Zarządu
Województwa
Małopolskiego z dnia
3 stycznia 2017 r.).

Rekomenduje się
Rozdz. 5.1.4/str. 51 prowadzenie
dalszych działań
Istotnym problemem dot. wprowadzenia
zidentyfikowanym w jasnego podziału
ramach badania jest odpowiedzialności
fakt, rozdrobnienia
pomiędzy
zarządzających na
podmioty w
obszarze jednej
zakresie istniejącej
trasy, co nie
pozwala na

Istotnym wydaje się
dalsze rozwijanie i
cykliczne
aktualizowanie
zarządzanej na
poziomie
wojewódzkim bazy
podmiotów
odpowiedzialnych za
istniejącą
infrastrukturę tras

Rozdz. 5.1.1/str. 43

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

jednostki
samorządu
terytorialnego

2023

Poza
systemowa

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości

departament
właściwy za
prowadzenie
bazy UMWM
departament
właściwy ds.
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Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

jednakowe
zagospodarowanie
szlaku.

infrastruktury tras
rowerowych.

rowerowych w
województwie
małopolskim. Tego
typu działanie
przyczyni się do
większej skuteczności
w zakresie dbania o
istniejącą
infrastrukturę, w
szczególności o
oznakowanie tras
rowerowych.

turystyki
UMWM

Rozdz. 5.1.4/str. 54

Istotnym wydaje
się wspieranie
prowadzenia
działań służących
zwiększaniu
dostępności
istniejącej sieci
tras rowerowych.

W ramach
IZ RPO WM
prowadzonego
wsparcia warto
rozważyć możliwość
dofinansowania, nie
tylko ze środków
europejskich, działań
służących zwiększaniu
dostępności istniejącej
sieci tras rowerowych
dla turystów i
mieszkańców. Do tego

Lp. Wniosek/nr
rozdziału

7.

Rozdz. 5.2.5/str. 81
Elementem, który w
pewnym stopniu
ogranicza
dostępność do
zasobów
przyrodniczych i
kulturowych woj.
małopolskiego jest
niewystarczające

2023

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału
powiązanie
transportu
publicznego z
ruchem rowerowym.

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

typu działań zaliczyć
można: doposażenie
operatorów
autobusowych w
przyczepki na rowery,
zwiększanie liczby
miejsc dla rowerów w
pociągach, tworzenie
stacji rowerów
elektrycznych w
rejonach górskich lub
podgórskich,
wspieranie tworzenia
przechowalni dla
rowerów.
Tego typu działania
przełożą się na
zwiększenie
dostępności
elementów
dziedzictwa
przyrodniczego i
kulturowego
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

Małopolski dla
turystów rowerowych.
8.

Rozdz. 5.2.6/ str. 83
Istotnym elementem
związanym z
zapewnieniem
trwałości
dostępności i
efektywności
wykorzystania
zasobów
kulturowych i
naturalnych
Małopolski jest
kwestia promocji
tras/szlaków
rowerowych, w
szczególności tych
realizowanych w
ramach RPO WM
na lata 2014-2020,
a także zapewnienie
aktualnych danych

Rekomenduje się
wsparcie
prowadzenia
działań
informacyjnych i
promocyjnych
dotyczących
istniejącej sieci
tras rowerowych
oraz będących w
pobliżu elementów
dziedzictwa
kulturowego oraz
przyrodniczego
Małopolski.

W ramach dostępnych
środków pomocowych
(nie tylko ze środków
europejskich) warto
rozważyć możliwość
wsparcia finansowego
dla planowanych
działań
informacyjnych oraz
promocyjnych,
zarządzanych ze
szczebla
regionalnego,
dotyczących
istniejącej sieci tras
rowerowych oraz
okolicznych atrakcji, a
także dostępnej w tym
zakresie oferty.

IZ RPO WM

2023

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości

Ważnym jest
umożliwienie
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału
dot. przejezdności
tras, obiektów, z
których mogą
skorzystać
rowerzyści zawartej
w jednej aplikacji.
Wdrożenie i
utrzymanie tego
typu aplikacji
wymaga ścisłej
współpracy wielu
podmiotów
publicznych i
prywatnych.

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

połączenia aktualnych
informacji
praktycznych
niezbędnych turyście
z możliwością
planowania oraz
zakupu usług, w tym
także:
− zwiększenie
dostępności
cyfrowych
informacji nt.
szlaków i tras,
zaczynając od
kwestii
podkładów
mapowych, a
na
kompleksowych
trasach
kończąc,
− rozwijanie
aplikacji,
zasilanej
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

informacjami
przez wszystkie
zainteresowane
podmioty, która
będzie
pozwalać na
planowanie i
realizację
wyjazdów
rowerowych po
Małopolsce w
formie
rekreacyjnej
oraz
turystycznej.
Rozwiązaniem wartym
do rozważenia może
być zarządzanie z
poziomu regionalnego
dostępem do
informacji,
aktualizowanie baz
danych oraz
udostępnianie
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

posiadanych
informacji innym
podmiotom
zainteresowanym
tworzeniem usług,
produktów
turystycznych
dotyczących turystyki
rowerowej.
9.

Rozdz. 5.2.6/str. 92
Obecnie istniejący i
rozwijany System
Certyfikacji Miejsc
Przyjaznych
Rowerzystom
stworzony i
wdrożony w 2020 r.
przez Departament
Turystyki jest przez
uczestników
badania dobrze
oceniany i
odbierany. Przy

Rekomenduje się
dalszy rozwój
certyfikacji usług
związanych z
turystyką
rowerową w
Małopolsce.

Rozwijanie systemu
UMWM
certyfikacji usług
związanych z
turystyką rowerową w
Małopolsce może się
przyczynić do
dalszego wzrostu
zainteresowania tą
formą turystyki. Warto
rozważyć możliwość
kontynuowania i
dalszego rozwoju
systemu certyfikacji
prowadzonego przez
Departament Turystyki

2023-2030

Programowa
strategiczna

Rekomendacja
zatwierdzona
w całości
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Lp. Wniosek/nr
rozdziału
czym konieczna jest
jego większa
promocja także w
kontekście
przekazywania
informacji do
podmiotów
branżowych np.
organizacji
turystycznych, które
w chwili obecnej nie
do końca mają
świadomość kto
odpowiada za ten
system.

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat
Termin
Klasa
Status
rekomendacji wdrożenia
rekomendacji rekomendacji
(kwartał/rok)

Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego. Jako,
że jest to element
pozytywnie oceniany i
będzie się przekładał
na jakość
oferowanych usług dla
turystów.
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8. WYKAZ SKRÓTÓW
CAWI – (ankieta internetowa) (ang. computer-assisted web interview – wspomagany
komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej)
FGI – Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview – FGI)
IDI – Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. In-depth interview – IDI)
MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny
MOR – Miejsce Obsługi Rowerzystów
MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
RPO WM – regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
SRK – Strategia Rozwoju Kraju
WTR – Wiślana Trasa Rowerowa
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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11.

ZAŁĄCZNIKI

11.1. ZAŁĄCZNIK NR 1. KWESTIONARIUSZ BADANIA
CAWI I GEOANKIETY
Szanowni Państwo,
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizujemy
Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego
RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w
regionie.
Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras
rowerowych związana zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą
rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki
sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Małopolski. Wnioski i rekomendacje płynące z badania pozwolą na zaplanowanie
działań z zakresu infrastruktury rowerowej i towarzyszącej zapewniających trwałe
oraz efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych województwa.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na kilka pytań
związanych infrastrukturą rowerową w Państwa gminie.
Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne, będą one przedstawiane jedynie w
formie zbiorczych zestawień, a samo wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut.

Jak ocenia Pani/Pan spójność sieci rowerowej w Pani/Pana gminie?
5 – bardzo dobrze (przejdź do pyt. 3)
4 – dobrze (przejdź do pyt. 3)
3 – średnio
2 – źle
1 – bardzo źle (na terenie gminy znajdują się pojedyncze ścieżki nie tworzące
żadnej sieci)
 nie dotyczy – na terenie gminy nie ma turystycznych szlaków/tras rowerowych
(przejdź do pytania 6)
2. Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby ścieżki tworzyły zintegrowaną sieć na
terenie gminy?
1.






3. Które odcinki ścieżek rowerowych wymagają poprawy dostępności i wyposażenia
w infrastrukturę sprzyjającą zwiększeniu ruchu rowerowego?
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4. Jakie czynniki przede wszystkim mają wpływ na zwiększenie natężenia ruchu
rowerowego (proszę wskazać 3 najważniejsze czynniki)
 jakość infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów (drogi, ścieżki)
 dostępność parkingów przy drogach
 dostępność Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR – miejsca przeznaczone do
odpoczynku rowerzystów wyposażone w parking rowerowy, wiatę, ławy, stół,
kosze na śmieci, tablice informacyjną)
 rozwinięta baza noclegowa oraz duża dostępność i liczba Miejsca Przyjazne
Rowerzystom (obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne, inne
obiekty usługowe np. serwisy rowerowe zlokalizowane w bliskiej odległości od
tras rowerowych)
 dostęp do informacji, map, opracowań dla rowerzystów
 bliskość atrakcji kulturowych
 bliskość atrakcji rozrywkowych
 położenie ścieżki w atrakcyjnym otoczeniu przyrodniczym (krajobrazy, drogi, itd.),
 organizacja wydarzeń dla rowerzystów
 inne, jakie?
5. Jaki jest Pana/pani zdaniem wpływ rozwoju sieci tras rowerowych na zwiększenie
dostępności do atrakcji w gminie?
 5 – bardzo duży
 4 – duży
 3 – średni
 2 – mały
 1 – bardzo mały
6. Jaki jest Pana/Pani zdaniem wpływ rozwoju sieci tras rowerowych w woj.
małopolskim na zwiększenie dla turystów dostępności do zasobów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski?
 5 – bardzo duży
 4 – duży
 3 – średni
 2 – mały
 1 – bardzo mały
7. Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć dostępność do atrakcji oraz
zasobów przyrodniczych i kulturowych Małopolski dla turystów rowerowych?

8. Jakie inwestycje podjęte (zarówno przez gminę, jak i inne podmioty np. powiat,
województwo, organizacje pozarządowe) w latach 2014-2020 wpłynęły na rozwój
turystyki rowerowej w woj. małopolskim?

9. Czy realizowali Państwo badania, ewaluacje w zakresie dotyczącym
budowy/rozwoju ścieżek, tras i szlaków rowerowych?
155

 Tak. Będziemy wdzięczni za udostępnienie raportów na adres:
badaniarowerowe@utila.pl
 Nie
10. Czy Państwa gmina jest beneficjentem poddziałania 6.1.4 i/lub 6.1.5 RPO WM na
lata 2014-2020?
 Tak
 Nie (przejdź do pyt. 17)
11. Proszę zaznaczyć nazwę projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.4
i/lub 6.1.5 RPO WM na lata 2014-2020 (pytanie wielokrotnego wyboru)
 Brzeszcze na rowerze – wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy
rowerowej na terenie Gminy Brzeszcze
 Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I
 Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna
 Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą
towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia –
etap I
 Budowa trasy rowerowej Wierzchosławice-Dwudniaki – Velo Dunajec w
Gminie Wierzchosławice
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia
(Niepołomice) – Szczucin.
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 2: BrzeszczeSkawina
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) odc. Ujście PodłężankiNiepołomice
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4) od m. Wola
Batorska do m. Jodłówka Wałki
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4
zadania
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 5 – VeloDunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie
oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie-Wietrzychowice
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 6 VeloRaba Mikluszowice-Uście Solne
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim –
Zadanie nr 8 VeloRudawa, Zabierzów – Balice DW 774
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie MałopolskimVeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania.
 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim–
Zadanie nr 3 EuroVelo 11(EV11) odc. Nowy Sącz – Wielogłowy
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 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim–
Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11) odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice
 Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i
biegowo-rowerowe
 Rowerowy Szlak Wód Mineralnych w Gminie Muszyna
 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący
atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego
 Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków
łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa
wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec
 TURISTICUS - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie
Bochni
 Uatrakcyjnienie oferty turystyczno- dydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez
przebudowę istniejących i stworzenie sieci ścieżek pod nazwą „Babiogórska
Parzenica”
 Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze
powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego.
 Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę
tras turystycznych
 VeloKrynica – budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy
-Zdroju
 Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice
poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych
 Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy
Rowerowe Pogórza".
 Inny. Jaki?

12. Jakie trudności i problemy pojawiły się przy realizacji projektu w ramach działania
6.1.4/6.1.5?

13. W skali od 1 do 5, w jakim stopniu zwiększyło się zainteresowanie turystyką
rowerową w wyniku realizacji projektu?
 5 – bardzo dużym
 4 – dużym
 3 – średnim
 2 – małym
 1 – bardzo małym
14. W skali od 1 do 5, w jakim stopniu zrealizowana inwestycja przekłada się na
spełnienie potrzeb użytkowników ścieżek rowerowych?
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 5 – bardzo dużym
 4 – dużym
 3 – średnim
 2 – małym
 1 – bardzo małym
15. Jaki wpływ miały powstałe inwestycje na rozwój gminy/regionu?

16. W jakim stopniu inwestycje w ramach RPO wpłynęły na poprawę dostępności do
ścieżek rowerowych?
 5 – bardzo dużym
 4 – dużym
 3 – średnim
 2 – małym
 1 – bardzo małym
Metryczka:
17. Reprezentowana gmina

18. Reprezentowany powiat

19. Subregion (lista rozwijana)
 Krakowski Obszar Metropolitalny
 Subregion tarnowski
 Subregion sądecki
 Subregion podhalański
 Małopolska zachodnia
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Kwestionariusz geoankiety
Inwentaryzacja tras/szlaków rowerowych w woj. małopolskim
Szanowni Państwo,
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizujemy
Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego
RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w
regionie.
Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras
rowerowych związana zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą
rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki
sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Małopolski. Wnioski i rekomendacje płynące z badania pozwolą na zaplanowanie
działań z zakresu infrastruktury rowerowej i towarzyszącej zapewniających trwałe
oraz efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych województwa.
Jednym z elementów badania jest przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich
turystycznych tras i szlaków rowerowych w województwie Małopolskim. W związku z
tym zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikację kompletności i poprawności
przygotowanej przez nas inwentaryzacji tras/szlaków23. Inwentaryzacja jest podzielna
na część graficzną i tabelaryczną. Część tabelaryczna została dołączona do maila.
Część graficzna została przedstawiona na mapie. Prosimy odnaleźć Państwa gminę i
przybliżyć mapę klikając ikonkę lupy z plusem znajdującą się w prawej części ekranu.
Na mapie naniesione są zidentyfikowane trasy/szlaki rowerowe. Prosimy o
naniesienie niezbędnych zmian w odpowiedzi na postawione pytania.
1. Proszę wskazać trasy/ścieżki rowerowe, które nie istnieją w rzeczywistości (po
kliknięciu w wybraną ścieżkę zmieni ona kolor na zielony).
2. Proszę dorysować trasy/ścieżki rowerowe, których brakuje na mapie.
3. Proszę wskazać trasy/ścieżki rowerowe, które posiadają zły przebieg (po
kliknięciu w wybraną ścieżkę zmieni ona kolor na zielony).
4. Proszę narysować właściwy przebieg dla tras/ścieżek rowerowych zaznaczonych
w punkcie 3.
5. Proszę narysować odcinki tras/szlaków rowerowych, na których jest problem z
przejezdnością dla rowerów (szlak/tras jest nieprzejezdny albo częściowo
przejezdny).
 Nie zgłaszam uwag do przygotowanej inwentaryzacji
6. Nazwa gminy

Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania
wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w
urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie
turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w
każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej
(okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze
względów przyrodniczych na terenach chronionych).
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11.2.

ZAŁĄCZNIK NR 2. DYSPOZYCJE DO WYWIADÓW IDI

Wywiad z przedstawicielami Departamentu Turystyki UMWM
Dzień dobry,
nazywam się …. i reprezentuję konsorcjum firm Utila sp. z. o.o. & EU Consult sp. z
o.o, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
realizujemy Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu
długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z
tras rowerowych w regionie.
Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras
rowerowych związana zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą
rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki
sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Małopolski. Wnioski i rekomendacje płynące z badania pozwolą na zaplanowanie
działań z zakresu infrastruktury rowerowej i towarzyszącej zapewniających trwałe
oraz efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych województwa.
Gwarantujemy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania będą posiadać
charakter poufny i będą stanowić podstawę dla przygotowania wniosków i
podsumowań, które zostaną opracowane w sposób zbiorczy gwarantujący
anonimowość Państwa wypowiedzi.
Na potrzeby projektu prosiłbym/ prosiłabym o zgodę na nagrywanie rozmowy.
Ogólna ocena dostępności turystycznej Małopolski z w kontekście obsługi ruchu
rowerowego
1. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność turystyczną Małopolski dla turysty
rowerowego?
2. Które regiony Małopolski są lepiej przygotowane do obsługi turystycznego
ruchu rowerowego, a które gorzej? Z czego wynikają różnice?
3. Które szlaki/trasy rowerowe można uznać za wzorcowe, a które należy
poprawić, aby w pełni wykorzystać potencjał turystyczny Małopolski?
Ocena wpływu wsparcia w ramach RPO WM na zapewnienie dostępności i
efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
4. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach RPO WM wpłynęły na
poprawę atrakcyjności całego regionu?
5. Jak realizacja projektów w ramach RPO WM wpłynęła na ruch turystyczny w
poszczególnych subregionach? Czy zgłoszone projekty wpływały na
rozwiązane problemów związanych z obsługą ruchu turystycznego
poszczególnych subregionów czy raczej wspierają te bardziej aktywne i o
większej atrakcyjności?
6. W jakim stopniu inwestycje realizowane w ramach RPO WM przyczyniły się do
tego, że turyści chętniej korzystają z oferty turystycznej regionu? W jaki
sposób te inwestycje przyczyniły się do zwiększenia dostępności zasobów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski?
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7. Na wykorzystanie jakich zasobów przyrodniczych i kulturowych w
największym stopniu wpłynęła realizacji tych inwestycji/z jakimi innymi
inwestycjami w województwie wiąże się realizacja tych inwestycji?
8. Jakie są mocne i słabe strony interwencji w zakresie tras/ścieżek/szlaków
rowerowych wspieranych w zakresie poddziałania 6.1.4 i 6.1.5 RPO WM?
Ocena trwałości efektów projektów realizowanych w ramach RPO WM
9. Czy zauważyli Państwo w latach 2014-2020 wzrost/spadek liczby
korzystających ze ścieżek rowerowych? Z czego może wynikać ten
wzrost/spadek?
10. W jakim stopniu przyczyniły się do tego inwestycje realizowane w ramach
RPO WM? Czy zauważają Państwo trendy spadkowe albo wzrostowe w
liczbie osób korzystających z zasobów przyrodniczych i kulturowych dzięki
wsparciu z inwestycji realizowanych w ramach RPO?
11. Jak zmieniła się oferta turystyczna Małopolski w wyniku realizowanych działań
z zakresu infrastruktury rowerowej? Czy można w tym zakresie wyróżnić
jakieś produkty/podmioty?
12. Czy zauważalna jest zmiana profilu turysty odwiedzającego Małopolskę? (w
latach 2014-2020 ). W jakim stopniu z oferty korzystają mieszkańcy
Małopolski, a w jakim spoza regionu? Jak zmieniało się to na przestrzeni
ostatnich lat?
Wywiad z przedstawicielami ZDW – wywiad będzie stanowił uzupełnienie informacji
pozyskanych w ramach badania CAWI
Dzień dobry,
nazywam się …. i reprezentuję konsorcjum firm Utila sp. z. o.o. & EU Consult sp. z
o.o, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
realizujemy Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu
długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z
tras rowerowych w regionie.
Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras
rowerowych związana zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą
rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki
sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Małopolski. Wnioski i rekomendacje płynące z badania pozwolą na zaplanowanie
działań z zakresu infrastruktury rowerowej i towarzyszącej zapewniających trwałe
oraz efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych województwa.
Gwarantujemy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania będą posiadać
charakter poufny i będą stanowić podstawę dla przygotowania wniosków i
podsumowań, które zostaną opracowane w sposób zbiorczy gwarantujący
anonimowość Państwa wypowiedzi.
Na potrzeby projektu prosiłbym/ prosiłabym o zgodę na nagrywanie rozmowy.
Ogólna ocena dostępności turystycznej Małopolski z w kontekście obsługi ruchu
rowerowego
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1. Które regiony Małopolski są lepiej przygotowane do obsługi turystycznego
ruchu rowerowego, a które gorzej? Z czego wynikają różnice?
2. Które szlaki/trasy rowerowe można uznać za wzorcowe, a które należy
poprawić, aby w pełni wykorzystać potencjał turystyczny Małopolski?
Ocena wpływu wsparcia w ramach RPO WM na zapewnienie dostępności i
efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
3. Z czego wynikała potrzeba realizacji projektów, dla których ZDW otrzymał
dofinansowanie w ramach RPO WM?
4. Na ile realizowane projekty przyczyniają się do zwiększenia
spójności/integralności systemu ścieżek/szlaków/tras rowerowych w
województwie Małopolskim?
5. W jakim stopniu nowopowstałe ścieżki wpisują się w sieć krajowych i
europejskich szlaków/tras rowerowych? Jakie ma to przełożenie na liczbę
odwiedzających region?
6. Jakie są mocne i słabe strony interwencji w zakresie tras/ścieżek/szlaków
rowerowych wspieranych w zakresie poddziałania 6.1.4 i 6.1.5?
7. Jakie nieplanowane efekty interwencji w ramach tych poddziałań można
wskazać?
Ocena użyteczności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM
8. Jakie działania należy podjąć, aby poprawić dostępność do zasobów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski w kontekście rozwijanych ścieżek
rowerowych?
Ocena trwałości efektów projektów realizowanych w ramach RPO WM
9. Czy zauważyli Państwo w latach 2014-2020 wzrost/spadek liczby
korzystających ze ścieżek rowerowych? Z czego może wynikać ten
wzrost/spadek?
10. Jaka może być tego przyczyna? W jakim stopniu przyczyniły się do tego
inwestycje realizowane w ramach RPO WM?

11.3.

ZAŁĄCZNIK NR 3. DYSPOZYCJE DO WYWIADU FGI

Dzień dobry,
nazywam się …. i reprezentuję konsorcjum firm Utila sp. z. o.o. & EU Consult sp. z
o.o, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
realizujemy Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu
długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z
tras rowerowych w regionie.
Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras
rowerowych związana zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą
rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki
sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Małopolski. Wnioski i rekomendacje płynące z badania pozwolą na zaplanowanie
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działań z zakresu infrastruktury rowerowej i towarzyszącej zapewniających trwałe
oraz efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych województwa.
Gwarantujemy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania będą posiadać
charakter poufny i będą stanowić podstawę dla przygotowania wniosków i
podsumowań, które zostaną opracowane w sposób zbiorczy gwarantujący
anonimowość Państwa wypowiedzi.
Na potrzeby projektu prosiłbym/ prosiłabym o zgodę na nagrywanie rozmowy.
Ogólna ocena dostępności turystycznej Małopolski z punktu widzenia rowerzysty
1. Które regiony Małopolski są lepiej przygotowane do obsługi turystycznego ruchu
rowerowego, a które gorzej? Z czego wynikają różnice?
2. Które szlaki/trasy rowerowe można uznać za wzorcowe, a które należy poprawić,
aby w pełni wykorzystać potencjał turystyczny Małopolski?
3. Jakich udogodnień brakuje na istniejących trasach/szlakach?
Ocena wpływu wsparcia w ramach RPO WM na zapewnienie dostępności i
efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
4. Jakie inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie miały największe znaczenie dla
zwiększenia ruchu turystycznego w regionie? Czy słyszeli Państwo o innych
planowanych inwestycjach w tym zakresie? Jak je Państwo oceniają?
5. W jakim stopniu inwestycje realizowane w ramach RPO WM24 przyczyniły się do
tego, że turyści chętniej korzystają z oferty turystycznej regionu? W jaki sposób
te inwestycje przyczyniły się do zwiększenia dostępności zasobów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski?
Ocena użyteczności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM
6. Jak oceniają Państwo inwestycje realizowane w ramach RPO WM z punktu
widzenia ich użytkowania? Czy są one dostosowane do potrzeb i oczekiwań
rowerzystów? Czy ich lokalizacja pozwala na swobodne korzystanie z atrakcji
turystycznych Małopolski?
7. Z jakiej oferty turystycznej najczęściej korzystają turyści rowerowi?
8. Jakie działania należy podjąć, aby poprawić dostępność do zasobów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski w kontekście rozwijanych ścieżek
rowerowych?
Ocena trwałości efektów projektów realizowanych w ramach RPO WM
9. Czy zauważyli Państwo w latach 2014-2020 wzrost/spadek liczby
korzystających ze ścieżek rowerowych? Z czego może wynikać ten
wzrost/spadek?
10. W jakim stopniu przyczyniły się do tego inwestycje realizowane w ramach RPO
WM? Czy zauważają Państwo trendy spadkowe albo wzrostowe w liczbie osób
korzystających z zasobów przyrodniczych i kulturowych dzięki wsparciu z
inwestycji realizowanych w ramach RPO?
Dla uczestników zostanie przygotowany wykaz inwestycji realizowanych w ramach
RPO WM wraz z mapą poglądową z zaznaczonym ich przebiegiem
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11. Czy zauważalna jest zmiana profilu turysty odwiedzającego Małopolskę? (na
przestrzeni ostatnich 2-3 lat). W jakim stopniu z oferty korzystają mieszkańcy
Małopolski, a w jakim spoza regionu? Jak zmieniało się to na przestrzeni
ostatnich lat?

11.4. ZAŁĄCZNIK NR 4. KWESTIONARIUSZ DO PANELU
DELFICKIEGO
Szanowni Państwo,
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizujemy
Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego
RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w
regionie.
Celem badania jest analiza zmian w ruchu rowerowym i liczbie korzystających z tras
rowerowych związana zarówno z wybudowaną w ramach RPO WM infrastrukturą
rowerową, jak i już istniejącą. Badanie ewaluacyjne ma również pomóc ocenić, w jaki
sposób podjęte działania wpływają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Małopolski. Wnioski i rekomendacje płynące z badania pozwolą na zaplanowanie
działań z zakresu infrastruktury rowerowej i towarzyszącej zapewniających trwałe
oraz efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych województwa.
Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu Delphi, które
będzie składało się z II tur polegających na wypełnieniu tego samego
kwestionariusza ankietowego, przy czym w drugiej turze badania zostaną
udostępnione (w formie zbiorczej) odpowiedzi pozostałych ekspertów i możliwe
będzie uzupełnienie swojej odpowiedzi o odpowiedni komentarz.
Gwarantujemy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania będą posiadać
charakter poufny i będą stanowić podstawę dla przygotowania wniosków i
podsumowań, które zostaną opracowane w sposób zbiorczy gwarantujący
anonimowość Pani/Pana wypowiedzi.
1. Jak ocenia Pani/Pan spójność sieci rowerowej na terenie województwa
małopolskiego?
 5 – bardzo dobrze (przejdź do pyt. 8)
 4 – dobrze (przejdź do pyt. 8)
 3 – średnio
 2 – źle
 1 – bardzo źle
2. Jak zmieniła się w latach 2014-2020 atrakcyjność turystyczną Małopolski
(wzrosła/spadła/pozostała na takim samym poziomie)?
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3. W jakim stopniu wpływ na to miały projekty realizowane w ramach RPO WM25?

4. W jakim stopniu inwestycje realizowane w ramach RPO WM przyczyniły się do
tego, że turyści chętniej korzystają z oferty turystycznej regionu?
5. W jaki sposób inwestycje realizowane w ramach RPO WM przyczyniły się do
zwiększenia dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych Małopolski?
6. Na wykorzystanie jakich zasobów przyrodniczych i kulturowych w największym
stopniu wpłynęła realizacji tych inwestycji?
7. Jakie są mocne i słabe strony interwencji w zakresie tras/ścieżek/szlaków
rowerowych wspieranych w zakresie poddziałania 6.1.4 i 6.1.5 RPO WM?

8. Jakie nieplanowane efekty interwencji w ramach tych poddziałań można
wskazać?

9. Jakie działania należy podjąć, aby poprawić dostępność do zasobów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski w kontekście rozwijanych ścieżek
rowerowych?
10. Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem przede wszystkim mają wpływ na zwiększenie
natężenia ruchu rowerowego?

11.5.

ZAŁĄCZNIK NR 5. MAPY WYKONANE W RAMACH
INWENTARYZACJI TRAS/SZLAKÓW ROWEROWYCH

11.6.

ZAŁĄCZNIK NR 6. INWENTARYZACJA TRAS/SZLAKÓW
ROWEROWYCH W FORMIE TABELARYCZNEJ

25

Lista projektów została przekazana ekspertom w panelu delfickim
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